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Programma

• Oefenkansen NL: inspiratie uit de Brusselse 
praktijk

Kevin Friant, Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nele De Zutter, Huis van het Nederlands Brussel

• Toelichting bij de mogelijke ondersteuning 
vanuit het Agentschap Integratie en 
Inburgering

Rebecca Johr, taalpromotie en oefenkansen AGII

• Gelegenheid tot het stellen van vragen 
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Oefenkansen NL: 
inspiratie uit de Brusselse praktijk

- De Brusselse superdiversiteit en meertaligheid

- Het taalbeleid van de VGC

- NL als hefboom en de kracht van informeel 
leren (oefenkansen)

- Goede praktijken VGC-sportdienst en Huis van 
het Nederlands Brussel
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Superdivers Brussel
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Meertalig Brussel
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Meertalig Brussel: talenkennis
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Meertalig Brussel: taalverwerving
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Nederlands in Brussel als hefboom
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Het taalbeleid van de VGC
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Uitgangspunten

• een positieve houding 
tegenover meertaligheid in 
het algemeen 
en tegenover het 
Nederlands binnen die 
meertalige context 

• het versterken van het 
gebruik en de kwaliteit van 
het Nederlands

28/10/2022 10

wederzijds 
respect en openheid

versterken



N-netwerk Brussel

VGC

• Taaladviseur laagdrempelig Nederlands

• Taalbeleid en oefenkansen in eigen werking

Huis van het Nederlands Brussel

• Taalverwerving: info, screening en doorverwijzing

• Taalbeleid: in organisaties, bedrijven en lokale besturen

• Oefenkansen: eigen aanbod en ondersteuning van 
initiatieven van organisaties
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Oefenkansen NL in Brussel

• Complementair aan formele taalverwerving 
(NT-lessen binnen CVO, CBE,…)

• Nood aan (creëren van) contexten waarin het 
Nederlands spontaan kan worden geoefend 
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Oefenkansen NL: VGC-sportdienst

• Oorsprong 2014: diversificatie van de 
lesgeverpool (21% uit Brussel)

• 2 sporen:
– laagdrempelige vorming (taalniveau voldoende)

– oefenkansen (taalniveau nog niet voldoende)

• Cursisten NT2 als assistent-lesgever bij 4-/5-
jarigen of 6-/12-jarigen ter ondersteuning van 
een moedertaalspreker

• Vrijwilligers (enkel de verplaatsing vergoed)
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Oefenkansen NL: VGC-sportdienst

• Intakegesprek (mondeling 2.3/2.4)

• Vorming spreekdurf + wereld van het kind & 
specifieke woordenschat

• Oefenboekje (oefenkanser + lesgever)

• Omkadering + draagvlak !
(lesgevers, kids, ouders)
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Oefenkansen NL: VGC-sportdienst

• Sterktes:
– authentieke context

– ongedwongen setting (fouten maken mag)

– maatwerk in engagement

– informeel leren, verbredend op NT2

• Aandachtspunten:
– duidelijke verwachtingen stellen aan alle betrokkenen 

(ook taalniveau en werkgelegenheid!)

– hou rekening met verloop, oefenkanser = extra
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Oefenkansen NL: 
aanbod Huis van het Nederlands

• Nederlands voor Ouders

o.a. oefenkansen voor ouders in NL 
onderwijs en kinderdagverblijven

• Babbelut-conversatietafels: eigen aanbod 

• Begeleiding van partners rond het opzetten van 
oefenkansen: verbreding binnen N-netwerk
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