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WOORD VOORAF

De activiteiten in deze publicatie tonen hoe je het Nederlands (als vreemde 
taal) kunt inoefenen op een actieve en creatieve manier. Zelfexpressie, 
groepssfeer en creativiteit spelen daarbij een belangrijke rol.

Vertrekkend vanuit het principe dat je een taal het beste leert door ze te 
spreken, hebben we 60 activiteiten ontwikkeld die spontaan aanzetten 
tot spreken. We noemen deze aanpak: hands-on Nederlands leren.

Daarnaast leer je ook beter wanneer je plezier beleeft aan het leren 
en ontdekken. We hebben daarom gezorgd voor activiteiten die de 
deelnemers stimuleren om te spelen en zich samen te amuseren.

We hebben bewust geen leeftijd of niveau toegekend aan de activiteiten. 
De samenstelling van elke groep is anders (qua leeftijd, niveau, socio- 
culturele achtergrond) en dus is het aan de leerkracht / animator / vormer 
(aan jou!) om de activiteiten aan te passen aan het niveau van de groep.

De activiteiten zijn niet bedoeld als kant-en-klare recepten, maar om 
ideeën aan te reiken, richting te geven en te inspireren.

De spelbegeleider waakt over het ritme en de moeilijkheidsgraad van 
de activiteiten. Het is zeker niet nutteloos om een activiteit meerdere 
keren te herhalen. Integendeel, je ontdekt elke keer iets nieuws en door 
een activiteit te herhalen wordt ze vaak sterker (als je voldoende variatie 
voorziet om de groep geprikkeld te houden).

De activiteiten in deze bundel gaan vaak verder dan het leren en beleven 
van een vreemde taal. Ze draaien ook rond vertrouwen, expressie, 
creativiteit en spel. Het is daarom belangrijk om de juiste sfeer te scheppen 
bij aanvang van de activiteit. Zorg voor een groepssfeer waarin respect 
voor de ander centraal staat, waarin zich vergissen niet erg is en 
waarin spelplezier op de eerste plaats komt. Alleen dan zul je tot een 
geslaagd leerproces komen.

Veel lees-, leer- en spelplezier!
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DE AUTEUR
Jérôme Lecerf is projectcoördinator bij Roeland vzw. Tijdens zijn 
lange loopbaan als animator, coördinator en vormer heeft hij ervaring 
opgedaan met een divers publiek (van kinderen tot volwassenen) en in 
uiteenlopende contexten (taalvakanties, taaltrainingen, theaterprojecten, 
vormingen).

Deze bundel is het resultaat van zijn praktijkervaring en van de kennis 
die hij heeft opgedaan door het uitwisselen van ideeën en ervaring met 
andere experten, op het vlak van animatie, vorming en taalverwerving.

ROELAND VZW
Roeland vzw organiseert activiteiten in het Nederlands, Frans en Engels 
voor kinderen en jongeren van 6 tot 19 jaar met als motto “Creatief talen 
leren”.

Jaarlijks gaan ongeveer 3000 jongeren met ons op taalvakantie in 
Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en Groot-Brittannië. De jongeren 
krijgen bij Roeland een taalbad, steeds weer met ludieke en innovatieve 
accenten. In Gent organiseren we ook dagkampen Nederlands voor 
kansengroepen (anderstalige nieuwkomers en kinderen/jongeren met 
taalachterstand).

Ook tijdens het schooljaar kunnen kinderen en jongeren bij ons 
terecht voor jeugdtoneel (Frans en Engels), Juniorateliers (Frans), 
communicatieve stadsbezoeken (Frans in Luik, Namen, Rijsel; 
Nederlands in Gent), taaltrainingen en vormingssessies.

Roeland vzw is gevestigd in Gent en bestaat sinds 1971. Jaarlijks nemen 
ongeveer 13 000 kinderen en jongeren en meer dan 1000 vrijwilligers 
deel aan onze activiteiten. Roeland vzw is erkend en gesubsidieerd door 
de Vlaamse Gemeenschap en door de stad Gent. 

Meer info in verband met onze activiteiten vind je op onze website 
www.roeland.be.
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Voor je van start gaat met de expressie-activiteiten, begin je best 
met een paar opwarmingsoefeningen. Vergelijk het met een 
muzikant die eerst inspeelt of een sporter die stretchoefeningen 
doet. 

Deze opwarmertjes bereiden de geest, het lichaam en de stem 
voor op meer complexe expressie-opdrachten. Bovendien dragen 
ze bij tot het scheppen van groepssfeer, wat dan weer positieve 
effecten heeft op het leerproces.

Het gebruik van deze activiteiten beperkt zich niet tot het begin van 
een oefensessie; je kunt ze ook gerust hernemen ter afwisseling.

I. OM OP TE WARMEN



9

1. De lichaamsdelen
2. Tik de rode
3. Cijfers en acties
4. De gps
5. Ik hou van, ik hou niet van
6. Neem de plaats in
7. Concentratie – observatie
8. Afbeeldingen en zinnen
9. Groepsfoto’s
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    DE LICHAAMSDELEN

Vraag aan de deelnemers om vrij rond te wandelen in de ruimte. De 
bedoeling is dat ze aan niets denken, maar wel opletten dat ze niet 
tegen elkaar lopen.

Geef de volgende opdracht: Als ik het woord “hand” zeg, dan stop je 
en raak je de hand aan van de persoon die het dichtst bij jou staat. 
Probeer het eens uit.

De deelnemers wandelen terug rond. Als je opnieuw hand zegt, 
moeten de deelnemers weer naar dezelfde persoon gaan en elkaars 
hand aanraken.

Gebruik nu verschillende lichaamsdelen (voet, rug, elleboog, …) en zeg 
tegen de deelnemers dat ze voor ieder nieuw lichaamsdeel een nieuwe 
partner moeten vinden (diegene die het dichtste bij hen staat en met 
wie ze nog geen contact hebben gehad). Bij elk lichaamsdeel hoort dus 
een andere partner. 

Aarzel niet om bepaalde lichaamsdelen te herhalen, het zal de activiteit 
grappiger en dynamischer maken. Je kan het nog leuker maken door 
twee lichaamsdelen te combineren, bijvoorbeeld: hand en rug. 

1
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Extra: Je zult merken dat de deelnemers de lichaamsdelen 
spontaan beginnen te benoemen zonder dat je erom 
gevraagd hebt. Doordat ze opgaan in het spel merken ze niet 
dat ze de vreemde taal actief aan het gebruiken zijn.
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De volgende activiteiten draaien rond tekst. Het gaat daarbij niet 
om kwantiteit, maar om kwaliteit: hoe spreek je alles goed uit, hoe 
breng je een boodschap oprecht over door middel van woorden, 
uitdrukkingen en/of dialogen. 

Zich een tekst eigen maken, eentje in een vreemde taal dan nog, 
vraagt niet enkel om intellectueel werk. Het is een subtiel proces, 
waarbij het fysieke (de stem, het lichaam) en het emotionele (de 
intonaties) een even grote rol spelen als het begrijpen. 

De oefeningen zijn vooral bedoeld als kennismaking met tekstuele 
opdrachten.

II. OPDRACHTEN MET TEKST 
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10. Over de muur geraken
11. Goed Ar-Ti-Cu-Le-Ren
12. Goeiemorgen = Ik hou van jou
13. Drie lettergrepen
14. Teksten scanderen
15. Volg je mij ? 
16. Ieder zijn stijl
17. Vind je zin
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    GOED AR-TI-CU-LE-REN

Deze activiteit vertrekt van hetzelfde principe als de vorige, maar deze 
keer zijn de twee deelnemers gescheiden door een denkbeeldig raam 
(bijvoorbeeld op de luchthaven of in het station). Ze moeten met elkaar 
communiceren zonder geluid; ze moeten hun woorden, zinnen of 
vragen in stilte articuleren.

Deze activiteit spoort aan om goed te articuleren.

    OVER DE MUUR GERAKEN 

Twee deelnemers worden gescheiden door een “muur” gevormd door 
de rest van de groep. Ze hebben een lijst met woorden die ze aan elkaar 
moeten zeggen. De groep tussen hen maakt lawaai en hindert de twee 
spelers. 

Het doel van het spel is om zoveel mogelijk woorden van de andere te 
onthouden. Je kunt ook vragen om zinnen te gebruiken: Hoe gaat het 
met je broer? Kunt u mij 10 euro lenen alstublieft?

Of je kunt om interactie vragen: de ene deelnemer stelt een vraag en 
de andere moet een antwoord geven. De deelnemers zullen al gauw 
merken dat goed articuleren beter werkt dan schreeuwen. 

10
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Extra: Je kunt kiezen of je de deelnemers het recht geeft om 
ook bewegingen te gebruiken of niet. Het hangt ervan af of 
je wilt focussen op de articulatie of op het belang van non-
verbale communicatie (een niet te verwaarlozen aspect van 
communicatie, zeker bij het aanleren van een vreemde taal).
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Dit hoofdstuk bevat activiteiten die aansporen om te spelen met 
woorden en zinnen en met de Nederlandse taal. Het belangrijkste 
is dat de deelnemers de taal die ze leren met plezier gebruiken. 

Taalspelletjes kunnen verslavende activiteiten worden voor 
diegenen die ze uitproberen. Ze aanleren en ervoor zorgen dat 
iedereen ervan houdt, garandeert plezier tijdens rustige momenten. 

Activiteiten waarbij verhalen worden verteld, trainen ook een 
andere vaardigheid: het doorgeven van informatie. Bovendien 
verhogen ze het zelfvertrouwen.

III. SPELEN MET WOORDEN
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18. De leugendetector
19. Nonsens
20. Portretten
21. Verbind de afbeeldingen
22. Piep
23. Definitie met twee
24. De staart van de aap
25. Contact!
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    DE LEUGENDETECTOR

Schrijf op voorhand enkele leugens op papiertjes. Elke deelnemer krijgt 
een leugen die hij/zij moet vertellen, gecamoufleerd door een reeks van 
zelfgekozen waarheden.

De groep die observeert, oordeelt of de leugenaar geloofwaardig is en 
probeert te achterhalen welke leugen hij vertelt.

Een leugen vertellen plaatst een persoon in een stressvolle situatie. De 
leugenaar moet dus proberen om zijn zenuwen te verbergen. Voor wie 
een nieuwe taal leert, is dit een goede oefening om beetje bij beetje 
meer vertrouwen te krijgen in wat ze zeggen. 

18

Ik heb eens
 een spin

 

gegeten.

Toen ik 10 was, heb ik
 een 

parachute
sprong ge

maakt.

Ik heb een 
selfie met de 
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an Nederland.
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ms maar 4 uur 

per nacht
.
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De activiteiten in dit hoofdstuk laten toe om het plezier van luidop 
lezen te (her)ontdekken. Het zijn oefeningen in intonatie en goede 
uitspraak. Ook het luisterplezier staat centraal. Voor de expressieve 
leesopdrachten stellen we voor om te beginnen met enkele 
schrijfoefeningen, zodat de deelnemers hun eigen stukken tekst 
kunnen creëren.

In de volgende activiteiten geven we een aantal voorbeelden van 
interessante teksten. Die kan je alleen of in groep laten lezen, aan 
jou de keuze. 

IV. EXPRESSIEF LEZEN
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26. Articuleren
27. Het dictee
28. De speech
29. Uitleg aan een idioot
30. Lezen in groep
31. Dichter bij elkaar
32. De afwezige
33. De cantate
34. Fluister in mijn oor
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    ARTICULEREN

De deelnemers moeten een liefdesbrief voorlezen zonder geluid 
te maken. Ze zullen dus overdreven moeten articuleren, zodat de 
anderen de tekst begrijpen. Deze oefening dwingt de deelnemers om te 
focussen op het vormen van klanken (zonder geluid te produceren) en 
om expressief te zijn met hun gelaatsuitdrukkingen.

26

Lieve schat, 

De dagen die ik doorbreng 

zonder jou zijn lang zoals de 

eeuwigheid. Ik kan alleen maar 

denken aan volgende zaterdag, 

wanneer ik je zal opwachten 

op perron nummer 10. Ik mis je 

zo hard.  De dagen zijn grijs en 

koud als jij er niet bent. 

Jouw Katia.
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De oefeningen die volgen geven een aanzet tot spontane expressie. 
Improvisatie is niet enkel mogelijk met de sterkste niveaus. Als je 
een goed kader schetst (door het aanbieden van een structuur, 
zinswendingen en woordenschat), kunnen ook beginners de 
uitdaging aangaan. 

Zorg ervoor dat je de deelnemers niet blokkeert door al hun fouten 
te verbeteren: spontaniteit primeert! Het doel van de oefeningen is 
spreekdurf, niet dat alles dadelijk grammaticaal correct is.

Improvisatie is een prima techniek om passieve kennis actief toe 
te passen.

V. IMPROVISEREN
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35. De bushalte
36. De woordenmolen
37. Waarom?
38. De doelman
39. Vreemd, je zou zeggen dat … 
40. Liefdesverklaring aan mijn sok
41. Drie minuten voor vrede
42. Een ongekende situatie
43. Zoveel mogelijk groenten in 1 minuut
44. Het interview
45. Aan jou!
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Voorbeelden:

• Een zwangere vrouw komt toe.
• Er gebeurt een ongeval.
• Er zit een reuzenspin onder de stoel.
• Iemand begint plots hard en veelvuldig te niezen.

    DE BUSHALTE

Eén van de deelnemers gaat zitten op een stoel tegenover de andere 
deelnemers en wacht op de bus. Het doel van de anderen is om een 
situatie te bedenken waarbij de persoon die neerzit moet opstaan. Deze 
activiteit is perfect om interacties te oefenen. 

Er zijn twee essentiële spelregels om de activiteit vlot te laten verlopen:

• geen fysiek contact tussen de spelers
• wie zit, aanvaardt het voorstel van de groep (en gaat zeker 

rechtstaan)

35
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In dit deel stellen we drie oefeningenreeksen voor. Elke oefening 
is een meer complexe uitvoering, een variant of een uitbreiding 
op de voorgaande.

De eerste reeks is gebaseerd op een opwarmingsoefening (de 
klap), de tweede reeks is opgebouwd rond een simpele dialoog 
(replieken) en de derde reeks vertrekt vanuit afbeeldingen (de 
uitvinder).

Dit deel toont aan dat een reeks expressie-oefeningen de basis 
kan vormen voor een rijke uitwerking waarbij verschillende 
competenties aan bod komen.

VI. OEFENINGENREEKSEN 
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A: De klap 

46. In dezelfde richting
47. In twee richtingen
48. Met projectie

B: Replieken

49. Intenties en intonaties
50. Een situatie uitvinden
51. Schrijf het vervolg
52. Opgelegde woorden
53. Wat voorafgaat
54. Improvisaties
55. En om af te sluiten … 

C: De uitvinder

56. De titel
57. Het verleden
58. Het concept
59. De toekomst
60. De slogan
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Een bekende opwarmingsoefening uit het theater is de klap. We 
vertrekken vanuit deze oefening die eindeloze variatie toelaat en 
in verschillende contexten gebruikt kan worden.
Dit is de basisregel:

De deelnemers staan in een kring en geven een simpel ‘bericht’ 
door van de ene deelnemer naar de andere: ze kijken elkaar aan 
en klappen tegelijkertijd in de handen (vandaar de naam van de 
activiteit). 

Het ‘bericht’ gaat de volledige kring rond. De deelnemers 
ontvangen de klap en geven hem elk op hun beurt energiek door 
aan de volgende. De actie van geven en ontvangen is belangrijk. 
Zelfs al is de beweging snel, ze moet goed uitgevoerd worden 
(de deelnemers moeten elkaar in de ogen kijken, zoals bij meer 
complexe interactie).

A. DE KLAP
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    IN DEZELFDE RICHTING 

Nadat de basisklap een aantal keer de kring is rondgegaan, kan je 
volgende taalvariaties voorstellen: in plaats van de klap door te geven, 
zeg je iets tegen de volgende persoon in de kring. 

Je kan werken rond:
• Woordenschat: kleuren, fruit en groenten, fruit en groenten en hun 

kleur, fruit met een vreemde kleur, ... 
• Een specifiek woordenveld: de voorwerpen die zich in het lokaal 

bevinden, het gereedschap van een goede student, alles wat met 
een auto te maken heeft, wat je in een kamer of in een koelkast kan 
vinden, …

• Een verhaal woord voor woord (zie activiteit 23, definitie met 
twee). 
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Extra: Moeilijker (zelfs voor moedertaalsprekers) en 
uitdagender is werken met woordassociaties. De deelnemers 
moeten een woord zeggen dat verband houdt met het 
vorige. In dat geval kunnen ze niets op voorhand verzinnen 
en moeten ze zeer snel nadenken. 

Voorbeeld: vertrekwoord = een kleur
blauw --> hemel, vogel, pluim, schrijven, … 
blauw --> hemel, wolk, regen, paraplu, walvis, … 


