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Roeland vzw is een landelijk erkende jeugddienst die taalprojecten Frans, Engels en 
Nederlands organiseert voor kinderen en jongeren van 7 tot 23 jaar. 

Onze methode: een speels en creatief taalbad.

Meertaligheid helpt jongeren de wereld beter te 
begrijpen en de wereld begrijpt hen beter. 

Roeland vzw wil alle kinderen en jongeren 
stimuleren in hun ontwikkeling en groei door hen de 

kracht van en de liefde voor talen mee te geven.

 2.500+  
deelnemers Franse, Engelse en 

Nederlandse taalvakanties

  15.000+  
jongeren stadsbezoeken 

Luik, Namen, Rijsel en Gent
Projecten op maat

Missie Visie

Wie is Roeland vzw

  1.000+  
vrijwilligers

  2  
vormingsmomenten voor
 kandidaat-vrijwilligers

  14  
vormingssessies voor 

onze vrijwilligers

 °1971 
In 2021 werd  Roeland 50 jaar. Sindsdien draagt de vzw de titel 

‘Koninklijke vereniging’

Wat doet Roeland vzw (jaarlijkse cijfers)

  500+ deelnemers  
Nederlands voor anderstalige 
nieuwkomers/andere thuistaal
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Voorwoord vrijwilliger

WAKE UP! Een hele hoop slaperige kinderen kijken ver-
dwaasd in het rond terwijl kerstmuziek uit de speakers knalt. 
Op zich geen al te gek tafereel, behalve dan dat het plaats-
vindt in het midden van augustus. Luid babbelend begeven 
de jongeren zich naar het ontbijt, maar als ze binnenkomen, 
vallen ze toch even stil. Een heuse kerstboom staat 
vooraan te blinken, kerstmuziek speelt en een ge-
zellig haardvuur is op de muur geprojecteerd.

Deze scène typeert dan ook een Roelandkamp. Elke dag is 
er een thema en elke dag opnieuw gaan we daar 
voluit voor. De kers op de taart is dan het toneeltje om de 
themadag echt af te trappen. Eén van de animatoren wordt 
binnengerold op een karretje. Hij heeft een kleedje aan en 
een badmuts op zijn hoofd. De kinderen wachten vol span-
ning af wat er nu weer gaat gebeuren. Niemand minder dan 
‘The Queen’ geeft een toespraak. Op volgende kampen 
zal ‘The King’ zijn intrede moeten doen!

Dat vind ik nu één van de leukste dingen aan Roeland. Geen 
enkele dag is dezelfde en de creativiteit van de animatoren 
kent geen grenzen. Op slechts één week tijd hebben 
we een dinosaurus gekloond, hebben we ons ver-
kleed als draken en superhelden, ons haar rood ge-
verfd, andere animatoren van kop tot teen eerst groen en 
dan later oranje geschilderd. We hebben met de jongeren 
een groot kampvuur gemaakt en liedjes gezongen, onze 
verantwoordelijke logistiek als zeemeermin verkleed en de 
deelnemers losten zelfs de moord op Spiderman op. 

Op slechts één week tijd hebben we ook vrienden voor het 
leven gemaakt. Binnenkort spreken we al terug samen af om 
spelletjesavonden en etentjes te doen. 

We hebben ongelofelijke avonden beleefd, waarbij 
we een lekkere vijfde maaltijd kregen en samen een steeds 
hechtere groep vormden. Dat uit zich in een zalige sfeer op 
kamp en daar profiteren de jongeren uiteraard van.

Op slechts één week tijd hebben we jongeren zien 
evolueren van stil en verlegen naar vlotte spraak-
watervallen. De Roelandprincipes waarbij ze alleen  
Engels mogen praten en waarbij ze speels leren en worden 
bijgestuurd, werken echt. De jongeren pikken veel Engels op 
tijdens de activiteiten. Ze moeten de Engelse taal ge-
bruiken om samen te werken en zo uit doolhoven 
te ontsnappen, een ei proberen te ontfutselen van 
een draak of een escape game proberen op te los-
sen. Ze hadden naast lessen en activities ook science labs en 
deden allerlei experimentjes (véél eieren werden opgeofferd 
aan dit goede doel). 

Op slechts één week tijd beleefden we dan ook de tijd van 
ons leven.

Ik tel nu al de dagen tot zomer 2023 af!

Evelien Dierckx
Verantwoordelijke didactiek
Roeland vzw

Kerstmis vieren hartje 
zomer en The Queen op 

bezoek: op Roeland-kamp 
is alles mogelijk
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Kampoverzicht 2023

KAMPAANBOD FRANS

NIEUW

Raadpleeg onze algemene voorwaarden op www.roeland.be/algemenevoorwaarden

Beleveniskamp
(immersie)

Instapkamp
(geen immersie)

Roelandklassieker
(immersie)

Seizoen Geboortej Data Plaats Kamp Prijs Bus Pag

Krokus °2011-2014 20-24/02 Gent Junior Frans Externaat € 225  / 18

Pasen °2011-2014 10-15/04 Oostende Vrolijk Pasen aan zee € 545  € 50 19

Zomer °2011-2013 3-7/07 Oostakker Junior Frans externaat - S’amuser en français  € 250  / 18

Zomer °2011-2013 3-8/07 Oostakker Junior Frans internaat - S’amuser en français € 445 € 50 18

Zomer °2014-2016 3-7/07 Oostakker Mini Frans externaat - S’amuser en français € 250 / 18 

Zomer °2012-2014 14-18/08 Oostakker Junior Frans externaat - Le monde fantastique € 225 / 18

Zomer °2015-2016 14-18/08 Oostakker Mini Frans externaat - Le monde fantastique € 225 / 18

Zomer °2012-2014 10-15/07 Flône Groeten uit Flône – Le monde fantastique € 445 € 65 19

Zomer °2012-2014 17-22/07 Flône Groeten uit Flône - S’amuser en français € 445 € 65 19

Zomer °2011-2013 24-29/07 Flône Groeten uit Flône - Passion sport € 535 € 65 19

Zomer °2011-2013 31/07-5/08 Flône Groeten uit Flône – Nature et aventure € 445 € 65 19

Zomer °2012-2014 7-12/08 Flône Groeten uit Flône - Voyage autour du monde € 445 € 65 19

Zomer °2011-2013 14-19/08 Flône Groeten uit Flône - S’amuser en français € 445 € 65 19 

Zomer °2009-2011 7-12/08 Stenay Premiers pas en français € 525 € 80 20

Herfst °2012-2015 30/10-1/11 Gent Junior Frans Herfst € 145 / 18

Kerst °2012-2015 3-5/01/24 Gent Junior Frans Kerst € 145 / 18

Seizoen Geboortej Data Plaats Kamp Prijs Bus Pag

Pasen °2008-2010 10-15/04 Dworp Inspir’action € 545  € 50 19

Zomer °2009-2011 3-11/07 Stenay A l’aise en français  € 750  € 80 20

Zomer °2009-2011 10-15/07 Bure Une semaine fantastique  € 455  € 65 20

Zomer °2009-2011 17-22/07 Bure Une semaine fantastique  € 455  € 65 20

Zomer °2009-2011 24-29/07 Bure Une semaine fantastique  € 455  € 65 21

Zomer °2009-2011 31/07-12/08 Bure Booste ton français  € 855  € 65 20

Zomer °2009-2011 14-25/08 Bure Booste ton français  € 805  € 65 20

Zomer °2008-2010 10-22/07 Virton A la découverte du Sud belge - Paardrijden  € 950  € 75 21

Zomer °2008-2010 10-22/07 Virton A la découverte du Sud belge - Multi-activiteit  € 875  € 75 20

Zomer °2008-2010 31/07-12/08 Virton Survie et aventure  € 875  € 75 21

Zomer °2008-2010 14-22/08 Virton La vie du bon côté  € 735  € 75 21

Zomer °2007-2009 10-15/07 Marche Artisport à Marche  € 465  € 65 21

Zomer °2007-2009 17-22/07 Marche Artisport à Marche  € 465  € 65 21

Zomer °2007-2009 24-29/07 Virton Ciném’Artiste  € 465  € 75 21

Zomer °2007-2009 14-25/08 Marche 100% sports et adrénaline  € 835  € 65 22

Zomer °2005-2008 14–22/8 Stenay  Créa et sports  € 760  € 80 22

Seizoen Geboortej Data Plaats Kamp Prijs Bus Pag

Pasen °2005-2009 3-8/04 Oostende Par delà les dunes € 565 € 50 19

Zomer °2005-2008 3-15/07 Lézinnes  Vivre ensemble € 925 € 150 22

Zomer °2005-2008 2-8/07 Parijs   Paris Magique (+ Disneyland) € 955 € 120 22

Zomer ° 2000-2005 Einde zomer Frankrijk   France itinérante € 515 / 22

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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KAMPAANBOD ENGELS

Seizoen Geboortej Data Plaats Kamp Prijs Bus Pag

Pasen °2011-2014 3-8/04 Ieper Junior Engels Pasen € 545  € 50 23

Zomer °2011-2014 10-14/07 Oostakker Junior Engels externaat € 250 / 23

Zomer °2011-2014 10-15/07 Oostakker Junior Engels internaat € 445 € 50 23

Zomer °2011-2014 7-11/08 Oostakker Junior Engels externaat € 250 / 23

Zomer °2011-2014 7-12/08 Oostakker Junior Engels internaat € 445 € 50 23

Zomer °2009-2011 3-7/07 Gent English for Teens - externaat € 235 / 23

Zomer °2009-2011 14-18/08 Gent English for Teens - externaat € 235 / 23

Seizoen Geboortej Data Plaats Kamp Prijs  Bus Pag

Pasen °2007-2010 3-8/04 Ieper English for Teens - Easter € 545  € 50 23

Zomer °2009-2010 31/07-12/08 Sutton Town Boost your English in Sutton! € 995 € 135 24 

Zomer °2007-2010 3-8/07 Ieper Engels in de Westhoek € 545  € 50 24

Zomer °2007-2010 17-29/07 Sutton Town Intercultural Fun € 995 € 135 24

Zomer °2005-2008 31/07-12/08 Sutton Town Intercultural Fun € 995 € 135 24

Zomer °2006-2009 14-25/08 Sutton Town British Fun € 965 € 135 24

Zomer °2005-2008 17-27/07 Langley Park English Summer Vibes € 955 € 160 25

Seizoen Geboortej Data Plaats Kamp Prijs Bus Pag

Zomer °2007-2010 14-19/08 Dworp Cool creations! € 545  € 50 24

Zomer °2006-2009 8-15/07 Dorset  Action and Adventure € 995 € 180 25 

Zomer °2005-2008 19-25/08 Wales  Wonderful Wales € 995 € 200 25 

Zomer °2003-2007 17-27/07 Langley Park On Stage! € 955 € 160 25

Verschillende types kampen

Op deze kampen mag je op bepaalde 
momenten nog je moedertaal spreken. 
De animatoren spreken alleen de doeltaal 
en helpen jou om zoveel mogelijk nieuwe 
woorden en zinnen te leren. Dagelijks is 
er ook een tweetalig moment, waarin 
je uitleg krijgt in je moedertaal. Je volgt 
taalateliers in kleine groepjes en volgens 
jouw niveau. Tijdens alle activiteiten is er 
veel aandacht voor taal. Op die manier 
kan je je tegen het einde van de week al 

beter uitdrukken in de doeltaal!

Dit is de bekende succesformule van 
Roeland: tijdens het kamp spreek je 
alleen maar de vreemde taal, en ook de 
animatoren spreken alleen de doeltaal. 
De ploeg bestaat uit moedertaalsprekers 
of uit sprekers die de taal (bijna) perfect 
beheersen. Ze helpen jou om je vlot uit 
te drukken in de doeltaal. Fouten maken 
mag uiteraard, zolang je maar probeert! 
Tijdens het kamp volg je taalateliers in 
kleine groepjes en volgens jouw niveau. 
Op het einde van het kamp droom je zelfs 
in de doeltaal! Dit is dé manier om je een 
kamp lang te amuseren en intussen veel 

vooruitgang te boeken. 

Een taal leer je door hem te beleven 
en dat is dan ook de insteek van onze 
beleveniskampen. Hier ligt de focus 
minder op taalateliers, maar wel op het 
verwerven van de taal door er constant 
mee bezig te zijn. Onder begeleiding 
van onze animatoren debatteer je in de 
doeltaal, verken je een stad, leer je een 
nieuwe (avontuurlijke) sport of laat je je 
creativiteit de vrije loop. Op deze kampen 
zijn er minder of geen taalateliers, maar 
uiteraard blijven onze animatoren je 
helpen om je steeds beter uit te drukken 

in de doeltaal. 

FR of ENFR of ENNL

Instapkamp
(geen immersie)

Instapkamp
(geen immersie)

Roelandklassieker
(immersie)

Roelandklassieker
(immersie)

Beleveniskamp
(immersie)

Beleveniskamp
(immersie)

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Inschrijven

Inschrijven kan vanaf zaterdag 7 januari 2023 om 9.00 uur 
via www.roeland.be.

Tip: win tijd door het profiel van je kind al op voorhand aan te maken. Zo 
hoef je op 7 januari enkel nog het kamp toe te voegen. 

Prijs
• Inbegrepen: verblijf, maaltijden (behalve op de kampen  

zonder overnachting), lesmateriaal, uitstappen, verzekering bur-
gerlijke aansprakelijkheid, ongevallenverzekering.

• Niet inbegrepen: persoonlijke aankopen (in de bar en tijdens de 
busreis). 

• Meer info over de verzekeringen vind je op onze website.
• Wijzigingen aan het programma (activiteiten, uitstappen …) zijn 

steeds mogelijk en onder voorbehoud.

Busreis
De busreis is niet meer standaard inbegrepen in de prijs van het taal-
kamp. Bij de inschrijving kan u de heen- en terugrit reserveren. Wie wil, 
kan zijn kind ook zelf brengen en halen.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden en annulatievoorwaarden: 
zie www.roeland.be.

Korting op inschrijving

1. Boek voor 1 februari 2023
Wie boekt voor 1 februari maakt kans 
om het bedrag van zijn of haar kamp  
terug te winnen. Meer info hierover op  
www.roeland.be/kampwedstrijd. 

2. Korting via werkgever*
Heeft je werkgever (BNP Paribas Fortis, Benefits 
at Work, SSDGPI  ...) een partnership met ons? 
Dan krijg je een personeelskorting. Contacteer 
je werkgever voor meer informatie.

Wenst je bedrijf een partnership met ons aan te 
gaan? Mail naar info@roeland.be.

4. Korting via studietoelage* 
Wie in het lopende schooljaar een  
studietoelage krijgt voor het secundair onderwijs 
geniet een korting van 20% van het bedrag van 
de studietoelage. Is dit op jou van toepassing? 
Bezorg ons dan een kopie van het bewijs van de  
studietoelage via e-mail (info@roeland.be).

*Opgelet: onze kortingen zijn niet cumuleerbaar. Informeer 
je voor het inschrijven om te zien welke korting voor jou het 
voordeligst is.

Tussenkomst inschrijving

1. Via je werkgever of 
ziekenfonds
Bepaalde werkgevers en ziekenfondsen betalen 
je na deelname een deel van het inschrijvings-
geld terug. Kom je hiervoor in aanmerking? 
Download na het kamp het document Tussen-
komst werkgever/ziekenfonds op je profiel. 
Voeg dit attest bij het formulier van je mutualiteit.

2. Via een fiscaal attest
Het fiscaal attest wordt rechtstreeks doorgege-
ven aan Belcotax. Vul daarom zeker het rijks-
registernummer in van de ouder die het kind 
fiscaal ten laste heeft.
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(Be)leef de taal!

Taalbad
Een taal leer je pas wanneer je die helemaal beleeft. Dat 
vraagt een inspanning van jou, maar wees er maar zeker 
van: het resultaat zal spectaculair zijn!

Op de instapkampen spreken de animatoren alleen de doel-
taal. Via leuke taalactiviteiten motiveren ze jou om dat ook 
te doen. Met je vrienden mag je nog altijd in je eigen taal 
praten en elke dag is er een tweetalig moment waarop de 
animatoren je extra uitleg geven in je eigen taal. Na één week 
kamp heb je al heel wat woorden bijgeleerd en kan je je zelfs 
uitdrukken in korte zinnen. Daar mag je fier op zijn!

Kies je voor een immersiekamp, dan word je meteen onder-
gedompeld in de vreemde taal. De animatoren spreken en-
kel de doeltaal. Tijdens alle activiteiten verwachten ze dat 
jij dat ook doet. Dat voelt misschien wat raar aan de eerste 
dagen, maar het is de beste manier om een nieuwe taal te le-
ren. Fouten maken mag, zelfs heel veel fouten, zolang je het 
probeert. Dat waarderen de animatoren echt. En je zal zien, 
voor je het goed en wel beseft, spreek je een aardig mondje 
Frans of Engels. Beloofd!

Actieve taalateliers op maat
Saaie taallessen? Helemaal niet! Wij kiezen voor taalateliers 
op maat. Tijdens die ateliers ga je actief aan de slag met de 
leerstof die je op school hebt geleerd. Hoe? Met video, zang, 
spelletjes, sport, toneel en ludieke opdrachten. Af en toe een 
beetje grammatica kan nog wel, zodat je de juiste basis kent. 

In de ateliers zit je in een kleine groep met deelnemers die 
hetzelfde taalniveau hebben als jij. Hierdoor krijg je ruim 
de kans om Frans of Engels te spreken. De beste en leukste  
manier om een taal te leren.

Focus op spreekdurf
Heb je een interessante hobby? Ben je door iets gepassio-
neerd? Heb je een pittige opinie over iets? In onze taalate-
liers mag je daar uitgebreid over vertellen! Lukt het niet altijd 
even goed om de juiste woorden te vinden? Je zal merken 
dat fouten maken mag. Iedereen apprecieert dat je het pro-
beert en zal jou altijd helpen. Dus, babbel er maar op los!
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5x waarom jij kiest voor Roeland

1. Uitgebreid aanbod kampen
Kampen in binnen- en buitenland, kampen van een week tot 
13 dagen, kampen met volledige immersie, kampen waar je 
je moedertaal nog mag spreken, externaatkampen, inter-
naatkampen … we hebben voor elk wat wils. In deze bro-
chure en op onze website ontdek je ons ruime aanbod aan 
taalvakanties. Welk kamp je ook kiest: fun gegarandeerd. En 
ondertussen leer je nog een vreemde taal bij. Hoe cool is 
dat?!

2. Leren in dagelijkse context
Een tweede portie vragen tijdens de lunch, vertellen over je 
hobby, een cadeautje kopen op uitstap, de spelregels van 
een groot spel begrijpen, onderhandelen tijdens een casino-
avond, genieten van een toneelstuk … je hoort en spreekt 
de taal in het dagelijks leven. Zo leer je superveel nieuwe 
woorden en uitdrukkingen bij. 

3. Professionele omkadering
Je ontmoet te gekke vrijwilligers die garant staan voor amu-
sante taalateliers, workshops, spelen en daguitstappen. Alle 
animatoren zijn minstens 18 jaar en scholen zich regelmatig 
bij Roeland bij over toffe activiteiten, didactische methodes … 

De animatoren zijn native of near-native speakers en spreken 
dus perfect Frans of Engels. Ze moedigen je enthousiast aan 
om ook de doeltaal te spreken. Om jou ruim de kans te geven 
om zoveel mogelijk in de vreemde taal te praten, voorzien 
we op onze kampen 1 begeleider per 5 deelnemers. Daarin 
is Roeland echt uniek!

4. Tal van activiteiten
Mountainbiken in het Frans? Toneel spelen in het Engels? Een 
dagje Disneyland Parijs? Kanovaren in de Bourgognestreek? 
Onze kampen vertrekken vanuit jouw leefwereld en interes-
ses. Je spreekt Frans of Engels terwijl je je rot amuseert met je 
nieuwe vrienden. Kijk snel naar ons aanbod in deze brochure 
of op onze website. Je vindt zeker jouw droomkamp!

5. Een 10 voor sfeer
Iedereen doet mee met alle groepsactiviteiten, maar in-
spraak is altijd mogelijk. Als je toch met iets zou zitten, kan 
je altijd terecht bij iemand van het team. Onze begeleiders 
staan steeds paraat om jou te helpen.

We hebben onze zeer enthousiaste en ontspannen 
zoon Michiel thuis mogen verwelkomen na zijn 
taalvakantie in Langley.

Eerst en vooral wil ik Roeland danken voor de in-
zet en enthousiasme om het taalkamp in Engeland 
zo goed te organiseren.

De foto’s van de warme (muzikale)verwelkoming 
en het verwelkomingskaartje gaven aan dat de 
staff er echt zin in had.

Het eten was lekker (en voldoende), de excursies 
waren zeer fijn, het verrassend bezoek van de 
Queen was een voltreffer, het kerkbezoek aan-
genaam spiritueel, het aanbod van de (Engelse) 
sporten was gevarieerd en professioneel aange-
pakt. Er was voldoende mogelijkheid om te dou-
chen en te ontspannen op het mooie domein. Alle-
maal pluspunten.

Bovendien was Michiel zeer gecharmeerd dat hij 
de kans kreeg om viool te spelen en dat hij zich 
gewaardeerd voelde.

Michiel spreekt er al van om met enkele jongens 
terug te keren volgend jaar. Als dit geen compli-
ment is!

Nathalie, mama van Michiel



10

Als er iets niet duidelijk was, 
legden de moni’s het nog eens 
uit op een andere manier en met 
veel gebaren.
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“Hoe meer talen je spreekt, hoe meer vrienden je maakt”

Aline (9 jaar) en Thomas (11 jaar) volgden in de zomer van 2021 hun eerste Roelandkamp Junior Engels. 
Maar door hun papa kennen ze Roeland al heel hun leven. “Aline heeft haar eerste stapjes gezet op kamp 
en Thomas was zelfs nog maar een baby toen hij voor de eerste keer meeging”, vertelt papa én vrijwilliger 
Gilles Van Der Planken fier.

Gezin aan het woord - Taalkampen Engels

Voor het kamp Engels Junior 
kende ik maar een paar 

woorden. Nu kan ik al 
enkele zinnetjes.


Gilles is al 16 jaar vrijwilliger bij Roeland, voornamelijk op 
de kampen Nederlands voor tieners. Hij neemt zijn kinde-
ren gewoon mee op dat kamp, samen met een babysitter. 
Ondertussen zijn Thomas en Aline oud genoeg om zelf aan 
andere kampen te kunnen deelnemen. 

Hoe hebben jullie je eerste echte kamp ervaren?

Thomas: “De eerste dagen vond ik het ook moeilijk, maar 
halfweg het kamp ging het veel beter en begreep ik hen 
meestal. En als het niet duidelijk was, legden de moni’s het 
nog eens uit op een andere manier en met veel gebaren.”

Wat hebben jullie geleerd op kamp?

Thomas: “De cijfers, de klok, de dagen van de week …”

En welke spelletjes hebben jullie gespeeld?

Thomas: “Voetbal met een grote bal, tikkertje, stoelendans, 
minigolf …”

Aline: “… En spelen in de speeltuin. Ik vond de locatie heel 
fijn. Er was ruimte om te ravotten en om een kamp te bou-
wen.”

Wat is het verschil tussen een taalles op school en een 
taalatelier op kamp?

Aline: “Nu is er nog geen groot verschil omdat ik in het derde 
leerjaar ook veel liedjes zing en verhaaltjes hoor.”

Thomas: “Op school krijg ik elke week een toets, op kamp 
leer ik al spelend.”

Waarom vind je het zo belangrijk voor je kinderen dat 
ze meerdere talen spreken?

Gilles: “Met enkel Nederlands kom je niet ver. Hoe meer 
talen je spreekt, hoe meer vrienden je maakt over de hele 
wereld.”

“De sterkte van Roeland is het engagement van de moni’s. 
Zij leren de kinderen stapsgewijs een taal door hen daarin 
onder te dompelen waardoor ze hun plan leren trekken met 
de woordenschat die ze kennen.”

Merken jullie dat jullie beter Engels spreken?

Aline: “Ja! Voor het kamp kende ik maar een paar woorden. 
Nu kan ik al enkele zinnetjes.”

Gaan jullie later ook moni worden zoals papa?

Aline: “Dat weet ik nog niet. Eerst wil ik nog aan veel kam-
pen deelnemen.”



12



13

Deelneemster aan het woord - Taalkamp Nederlands

“Ondergedompeld worden in een vreemde taal is 
een geweldige ervaring”

“Tweetalig zijn, is een enorme troef. Vooral wanneer je zoals ik in Brussel woont”, vertelt Maëlle Pierlot. 
In 2021 ging ze mee op het Nederlandse kamp Stad en avontuur in Gent.

We kregen inspraak 
in de activiteiten die we 

konden doen.



Maëlle: “Mijn ouders moedigden mij aan om op taalkamp te 
gaan met Roeland. Samen hebben we het aanbod doorge-
nomen. Ik had er meteen zin in.”

Heb je veel bijgeleerd op het taalkamp?

“Op het taalkamp moedigden de moni’s ons altijd aan om 
in de vreemde taal te spreken, ook al ken je die nog niet zo 
goed. Gelukkig heb ik al een goede basis Nederlands, dus 
als ik een woord niet kende, kon ik het altijd beschrijven.”

“Ik had al een goed niveau Nederlands, maar toch heb 
ik nog veel nieuwe woorden en grammaticale construc-
ties opgepikt. Ik gebruik die nu nog altijd als ik met mijn  
Nederlandstalige vrienden praat. Ook wie het Nederlands 
nog niet zo machtig was, boekte tijdens het kamp veel voor-
uitgang.” 

Wat zijn je mooiste herinneringen van het kamp?

“Mijn kamp duurde dertien dagen en vooral de kajaktocht 
en de uitstapjes in de Gentse binnenstad vond ik echt ge-
weldig. Omdat ik in de oudere leeftijdsgroep zat, kregen we 
inspraak in de activiteiten die we konden doen. We hebben 
toen onder meer zelf een casinoavond georganiseerd. Dat 
was heel tof.”

Wat is het verschil tussen de taallessen op school en de 
taalateliers op Roelandkamp?

“De taallessen op school verlopen voor mij te traag omdat 
we vaak dezelfde dingen herhalen. Dertien dagen onder-
gedompeld worden in een vreemde taal, is dus een totaal 
andere aanpak. Je leert bewust en onbewust heel veel bij.”

“Ik hou enorm van de Nederlandse taal. Om die te spreken 
in een Vlaamse stad, dat vond ik ontzettend leuk.”

 Maëlle
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Interview experten didactiek

Creatief talen leren. Zo doen we dat op kamp!

Het motto van Roeland is ‘creatief talen leren’. Maar wat houdt dat nu in? En hoe zetten de (taal)anima-
toren dat om in de praktijk? We vragen het aan Pauline De Baets, adjunct-algemeen-coördinator, en Tom 
Vandevelde, coördinator didactiek. Samen zetten zij de didactische krijtlijnen van Roeland uit.

Immersie: doelgerichte communicatie in de vreemde taal

Wie aan Roeland denkt, denkt aan immersie. Vanwaar 
die aanpak?

Pauline: “Al meer dan 52 jaar lang bewijst onze immersie-
methode keer op keer haar nut. Dankzij de volledige onder-
dompeling in de vreemde taal zijn de deelnemers tot 20x 
meer bezig met de taal dan in een klassieke lesweek! Het 
is die voortdurende oefening die resulteert in grote stappen 
voorwaarts.”

Tom: “Die oefening koppelen we bovendien aan zeer 
concrete situaties, zodat de deelnemers hun nieuwe kennis 
meteen kunnen inzetten. Een taalatelier over groenten en 
fruit wordt bijvoorbeeld gevolgd door een bezoekje aan de 
winkel, waarbij de deelnemers zelf de ingrediënten voor het 
avondeten helpen aankopen.” 

Pauline: “Of ze leren ‘s morgens de woordenschat die ze ‘s 
middags zullen nodig hebben om het groot spel te winnen. 
Motivatie gegarandeerd!”

Kan zo’n aanpak dan niet intimiderend zijn?

Pauline: “We doen er alles aan om de spreekdrempel zo 
laag mogelijk te leggen. Zo voorzien we een logisch traject 
van instapkampen tot “belevingskampen”. Op Juniorkamp 
(9-12 jaar) en op sommige Teenskampen (12 – 14 jaar) mo-
gen de jongeren onderling nog hun eigen taal spreken. Alle 
andere kampen voor deelnemers boven de 12 jaar volgen 
onze immersie-aanpak.”

Tom: “Heel vaak zijn de animatoren moedertaalsprekers, 
dus kunnen de jongeren eigenlijk niet anders dan proberen. 
En dat is de bedoeling: fouten maken mag, als je maar pro-
beert! De animatoren spreken alleen de doeltaal en helpen 
de jongeren met handen en voeten om de juiste woorden te 
vinden. Na een kamp denken en dromen de jongeren vaak 
in het Frans of Engels, dat is voor ons het grootste succes.”

Pauline: “Naarmate de leeftijd en het taalniveau stijgt, 
evolueert de focus van specifieke taalateliers naar grote-
re, overkoepelende projecten. De 15-plussers in Lézinnes 
koken, leven en discussiëren samen in een gezellige gîte,  
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de 16-plussers van Langley On Stage werken aan een 
prachtig toneelstuk dat ze daarna opvoeren en de 14-plus-
sers trekken het water op bij Osmington Bay.”

Spelenderwijs leren

Tom: “En dan hebben we de grootste troef nog niet vermeld: 
onze speelse aanpak. De deelnemers spelen met de taal, 
maar achter die spelletjes zit een doordachte, wetenschap-
pelijk onderbouwde aanpak. Woordenschat aanleren kan 
immers net zo goed door in teams woordenschatspelletjes 
als Time’s Up! te spelen. Dat competitieve aspect verhoogt 
de motivatie en reken maar dat ze op het eind van het kamp 
heel wat woorden hebben bijgeleerd. We ontwerpen escape 
rooms waarin ze spelling en grammatica nodig hebben om 
te ontsnappen, de jongeren gaan actief aan de slag met 
chansons engagées, ze lossen met de groep een Cluedo op 
door allerlei talige opdrachten uit te voeren ...”

Pauline: “…en verhalen vertellen we niet gewoon, we ver-
werken ze in toneelstukjes waarvoor de deelnemers zelf tek-
sten, decors en kostuums bedenken.”

Jullie leggen de lat hoog. Hoe gaan de animatoren om 
met die verwachtingen?

Tom: “Geloof het of niet, zij zijn mee vragende partij! Veel 

van de animatoren zijn leerkrachten en studenten uit talen-
richtingen. Meerdere keren per jaar organiseren we vormin-
gen en workshops waarbij onze animatoren leren om aller-
hande leerdoelen op een motiverende, speelse manier in te 
kleden. Zo doen zij voortdurend nieuwe inspiratie op voor 
op kamp en in hun eigen lespraktijk.” 

Op maat van de deelnemer

Pauline: “Bovendien kiezen we bewust voor een hoog aan-
tal animatoren per deelnemer. Per vijf deelnemers is er één 
animator mee op kamp. Daarin is Roeland echt uniek! De 
animatoren begeven zich tussen de deelnemers en knopen 
constant gesprekken aan. Zo bouwen ze niet alleen een fijne 
vertrouwensband op met de jongeren, maar zorgen ze ook 
dat er voortdurend mogelijkheden zijn om de vreemde taal 
te oefenen.” 

Tom: “Doordat de animatoren de jongeren zo goed kennen, 
heerst er een ontspannen sfeer op kamp en neemt de spreek-
durf van de deelnemers enorm toe. Taalateliers vinden plaats 
in kleine groepjes volgens taalniveau waardoor de taalani-
matoren heel gericht werken op maat van de deelnemer. De 
animatoren spelen in op de voorkennis, interesses en talenten 
van de jongeren. Zo zijn er kampen waar de jongeren elk om 
beurt inspraak krijgen over de invulling van een deel van de 
volgende dag. Geweldig toch?”
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Speelse aanpak
Activerende en creatieve ateliers

Vb. Woordenschatspelletjes, 
escape room, toneel

Wetenschappelijk onderbouwd Vb. Diverse vormingen en 
workshops voor animatoren

Taalbad Frans en Engels Vb. Een tweede portie vragen, 
winkelbezoek

Logische opbouw in de kampen Vb. Taalniveaus volgens instapspel

Doelgerichte
communicatie in de

doeltaal

Spelenderwijs leren

Per 5 deelnemers 1 animator Vb. Kleine taalateliers

Inspelen op voorkennis, interesses en 
talenten van de deelnemers

Vb. Inspraak invulling kampdag

Op maat van de
deelnemer
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Mini & Junior Frans | Gent /Oostakker

Bonjour! Comment ça va? Zin om je eerste woordjes Frans te spreken? Dan is dit kamp echt iets voor 
jou! Geen saaie lessen Frans, maar wel spelletjes, liedjes, toneelstukjes, crea-ateliers en verhaaltjes. 
Elke dag staat er weer iets knotsgeks of superspannends op de planning!

20 – 24/02 # 5 °2011 - 2014 Gent Junior € 225 /

3/07 - 7/07 # 5 °2011-2013 Oostakker Junior € 250* /

3/07 - 8/07 # 6 °2011-2013 Oostakker Junior € 445 € 50

3/07 - 7/07 # 5 °2014-2016 Oostakker Mini € 250* /

14/08 - 18/08 # 5 °2012-2014 Oostakker Junior € 225 /

14/08 - 18/08 # 5 °2015 - 2016 Oostakker Mini € 225 /

30/10 - 1/11 # 3 °2012-2015 Gent Junior € 145 /

3/01 - 5/01/ 24 # 3 °2012-2015 Gent Junior € 145 /

KAMPAANBOD FRANS

NIEUW

= krokus = pasen = zomer = herfst= externaat = internaat = kerst

Instapkamp

NIEUW

NIEUW

*maaltijd ‘s middags inbegrepen

NIEUW

NIEUW
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Vrolijk Pasen aan zee | Oostende

Frans aan zee! Ga in de paasvakantie op kamp en geniet van Oostende, amuseer je op het strand met 
supercoole spelletjes en activiteiten op de dijk. Maak onvergetelijke herinneringen én leer ondertussen 
Frans met verhaaltjes, toneelstukjes, liedjes …

10 - 15/04 # 6 °2011-2014 Vrolijk Pasen aan de zee € 545 € 50

Groeten uit Flône | Flône

Zin om je eerste Franse woorden te leren en een duik in het Franse taalbad te nemen?  Spelen, ravotten 
en plezier maken in het Frans. En dat in de abdij en bossen van Flône. Amusement garanti!

10 - 15/07 # 6 °2012-2014 Groeten uit Flône - Le monde fantastique € 445 € 65

17 - 22/07 # 6 °2012-2014 Groeten uit Flône - S’amuser en français € 445 € 65

24-29/07 # 6 °2011-2013 Groeten uit Flône - Passion sport € 535 € 65

31/07 - 5/08 # 6 °2011-2013 Groeten uit Flône - Nature et aventure € 445 € 65

7/08- 12/08 # 6 °2012-2014 Groeten uit Flône - Voyage autour du monde € 445 € 65

14/08-19/08 # 6 °2011-2013 Groeten uit Flône - S’amuser en français € 445 € 65

Par delà les dunes | Oostende

Een duik in de Noordzee? Of liever een taalbad in het Frans? En wat als je de twee nu eens kon 
combineren?! Kom de heerlijke zeelucht opsnuiven, ontdek de badstad Oostende, amuseer je tijdens 
avontuurlijke activiteiten op het strand én leer ondertussen Frans. Op dit kamp zijn extra excursies 
voorzien: plezier gegarandeerd! 

3 - 8/04 # 6 °2005 -2009 Par delà les dunes € 565 € 50

NIEUW

Inspir’action | Dworp

Tijdens één week ga je een talige en artistieke uitdaging aan! Op een levendige en inspirerende plek laat 
je je helemaal onderdompelen in het Frans en in de kunstwereld. Ontdek je artistieke kant en geniet van 
leuke activiteiten en spelletjes. Je beleeft gegarandeerd een boeiend en plezant kamp!

10 - 15/04 # 6 °2008 -2010 Inspir’action € 545 € 50

NIEUW

NIEUW

Beleveniskamp

Roelandklassieker

Instapkamp

Instapkamp
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Une semaine fantastique | Bure

Sport, natuur, workshops én een uitstap: al het beste van een Roelandkamp in één week. Je ontdekt  
nieuwe sporten en gaat op avontuur in het bos, het avonturenpark, op de Lesse of in de grotten van Han.  

10 - 15/07 # 6 °2009-2011 Une semaine fantastique € 455 € 65

17 - 22/07 # 6 °2009-2011 Une semaine fantastique € 455 € 65

24 - 29/07 # 6 °2009-2011 Une semaine fantastique € 455 € 65

Booste ton français | Bure

Ben je sportief en creatief? Op dit kamp valt er altijd iets te beleven. In de voormiddag is er tijd voor sport 
naar keuze. ’s Avonds zijn er creatieve workshops in kleine groepen. Kies je voor toneel, dans, knutselen 
of multimedia? Wie weet ontdek je hier wel een verborgen talent!

31/07- 12/08 # 13 °2009-2011 Booste ton français € 855 € 65

14/08 - 25/08 # 12 °2009-2011 Booste ton français € 805 € 65

Premiers pas en français| Stenay

Ben je ouder dan 12 jaar? Wil je je eerste zinnen Frans leren, maar is het nog te moeilijk om je te laten 
onderdompelen in die taal? Dan is dit kamp ideaal voor jou: toffe taalateliers, activiteiten, sport, uitstap-
pen ... Je moedertaal praten mag nog af en toe, maar we moedigen je toch aan om zoveel mogelijk 
Frans te spreken. 

7 - 12/08 # 6 °2009-2011 Premiers pas en français € 525 € 80

Dit kamp is voor wie nog geen Frans heeft gehad op school of voor wie de basis nog niet beheerst. Ken je al enkele zinnetjes 
in het Frans? Dan kies je beter voor A l’aise en français, Booste ton français of Une semaine fantastique.

A l’aise en français | Stenay

Eindelijk zomervakantie! En als je van het begin van de zomer nu eens zou profiteren om je te amuseren 
in het Frans in Stenay? Je ontdekt Frankrijk op een ontspannende manier en verbetert ondertussen je 
Frans. Op het programma: spelletjes, taalateliers, sportsessies, excursies, creatieve ateliers en dat alles 
“à l’aise”. 

3 - 11/07 # 9 °2009-2011 A l’aise en français € 750 € 80

NIEUW Roelandklassieker

Instapkamp

Roelandklassieker

Roelandklassieker
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A la découverte du Sud belge | Virton

Dit is gewoonweg een topkamp! Geniet van de mooie omgeving met een zuiders microklimaat. Op het 
kamp zelf wisselen sport, taalateliers, workshops en ontspanning elkaar af. Kies je voor de optie paard-
rijden, dan ga je 4 keer naar de manege.

10 - 22/07 # 13 °2008-2010 A la découverte du Sud belge - Paardrijden € 950 € 75

10 - 22/07 # 13 °2008-2010 A la découverte du Sud belge - Multi-activiteit € 875 € 75

Ciném’Artiste | Virton

Ben je helemaal gebeten door kunst of wil je graag je eerste stappen in de artistieke wereld zetten? Laat 
je graag je verbeelding helemaal de vrije loop? Wil je graag eens in de huid van een regisseur kruipen 
of ben je eerder een geboren acteur? En wil je dat allemaal doen in het Frans? Dan is dit het kamp van 
je dromen! 

24 - 29/07 # 6 °2007-2009 Ciném’Artiste € 465 € 75

Survie et aventure | Virton

Schuilt er een avonturier in jou? Ga je graag op ontdekking in de natuur? De animatoren trekken met jou 
op ontdekkingstocht in de wereld van de survivaltechnieken: kun jij je eigen kampvuur maken? Vind je je 
weg terug zonder smartphone? Kun je een schuilplaats bouwen? We zoeken het samen uit!

31/07 - 12/08 # 13 °2008-2010 Survie et aventure € 875 € 75

Artisport à Marche | Marche-en-Famenne

Sport, kunst en avontuur gecombineerd in één week! Intensief, maar tegelijk spannend en inspirerend. En er 
volgt meer: supertoffe grote spelen en relaxerende momenten. Je neemt hier gegarandeerd deel aan een 
dynamisch project waar ontspanning en sport hand in hand gaan.

10 - 15/07 # 6 °2007-2009 Artisport à Marche € 465 € 65

17 - 22/07 #6 °2007-2009 Artisport à Marche € 465 € 65

La vie du bon côté | Virton

Heb je zin om een onvergetelijk kamp te beleven vol spel, sport, verrassende activiteiten en uitstappen, 
dan ben je hier aan het juiste adres! Maak vrienden voor het leven en beleef momenten die je nooit meer 
zal vergeten.

14/08 - 22/08 # 9 °2008-2010 La vie du bon côté € 735 € 75

NIEUW

NIEUW

Roelandklassieker

Roelandklassieker

Roelandklassieker

Roelandklassieker

Roelandklassieker
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Créa et sport | Stenay

Ga mee op vakantie in de Lorrainestreek en amuseer je rot tijdens de creatieve workshops, sport, spel 
en culturele uitstappen. Je verblijfplaats ligt net buiten de stad, omringd door de natuur. De setting zorgt 
voor een familiale sfeer waar je je meteen thuisvoelt.

14 – 22/8 # 9 °2005-2008 Créa et sports € 760 € 80

Vivre ensemble| Lézinnes

Leef als God in Frankrijk. Je verblijft in de mooie Bourgognestreek. Je logeert in een prachtige gîte. De 
groep is vrij klein waardoor er veel ruimte is voor eigen inbreng. Je uitleven op het sportveld, een verfris-
sende duik nemen in de rivier of creatief aan de slag in de keuken: het kan allemaal!

3-15/07 # 13 °2005-2008 Vivre ensemble € 925 € 150

Paris Magique | Paris

Beleef een kamp zoals je nog nooit eerder hebt meegemaakt! Dompel je onder in de sfeer 
van Parijs met historische stadsbezoeken, musea, muziek, graffiti en ontmoetingen met ech-
te Parisiens. Verken ook Disneyland met je vrienden. Voor je het weet, zing je met spijt in het hart 
Paris, c’est fini…

2 - 8/07 # 7 °2005-2008 Paris + Disneyland € 955 € 120

France itinérante | France

Ben je tussen de 18 en 23 jaar oud en wil je graag je Frans op een ludieke manier verbeteren? Ben je te 
oud voor een gewoon Roelandkamp? Geen zorgen: wij hebben de ideale oplossing voor jou! 
Ontdek in kleine groep en op een actieve manier een regio in Frankrijk. We combineren cultuur, plezier 
en gastronomie in ‘la douce France’. Tijdens de vijfdaagse krijg je ruim de kans om je Frans te oefenen en 
te verbeteren, leer je fijne nieuwe mensen kennen en ontdek je het prachtige Frankrijk. 

Einde zomer* # 5 °2000  - 2005 France itinérante € 515

NIEUW

100% sports et adrénaline | Marche-en-Famenne

Kajakken bij mooi weer, klimmen langs een rotswand of op de klimmuur in het gebouw waar je verblijft, 
een avontuurlijke trektocht in de bossen, een stadsspel … op dit kamp kies je volop voor sport en avontuur.

14 - 25/08 # 12 °2007-2009 100% sports et adrénaline € 835 € 65

Beleveniskamp

Roelandklassieker

Roelandklassieker

Beleveniskamp

Beleveniskamp

*Hou onze website in de gaten of schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven: www.roeland.be
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Junior Engels Pasen | Ieper

Hi! How are you?  Zin om je eerste woordjes Engels te spreken? Dan is dit kamp echt iets voor jou! Leuke 
taalworkshops, spelletjes, creatieve workshops en een keitoffe uitstap naar Bellewaerde.  

3 - 8/04 # 6 °2011-2014 Junior Engels Pasen € 545 € 50

English for Teens Easter | Ieper

Op zoek naar een leuk Engels taalbad in de paasvakantie? Zoek niet verder en kom naar Ieper. Op het 
programma: coole en creatieve taalworkshops, maffe thema-activiteiten, sportief ravotten in het groen 
en een dagje Bellewaerde! 

3 - 8/04 # 6 °2007 - 2010 English for Teens Easter € 545 € 50

KAMPAANBOD ENGELS

Junior Engels Zomer | Oostakker

Ravotten, sporten, knutselen, op ontdekkingstocht in het bos … Dit kamp belooft 100% fun. En ondertussen 
leer je je eerste woorden Engels. Hoe cool is dat?

10 - 14/07 # 5 °2011-2014 Junior Engels Zomer € 250* /

10 - 15/07 # 6 °2011-2014 Junior Engels Zomer € 445 € 50

7 - 11/08 # 5 °2011-2014 Junior Engels Zomer € 250* /

7- 12/08 # 6 °2011-2014 Junior Engels Zomer € 445 € 50

English for Teens | Gent

Ken je al een beetje Engels maar lijkt een kamp in Engeland je een stap te ver? Dan is dit kamp ideaal 
voor jou. Een taalbad met toffe taalworkshops, originele activiteiten en uitstappen: allemaal in het Engels!

 3 - 7/07 # 5 °2009 - 2011 English for Teens € 235 /

 14 - 18/08 # 5 °2009 - 2011 English for Teens € 235 /

Roelandklassieker

Instapkamp

Instapkamp

Instapkamp

*maaltijd ‘s middags inbegrepen
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Intercultural Fun | Sutton Town

Zin om jongeren uit de hele wereld te leren kennen en samen Engels te spreken? Dan is Intercultural Fun 
iets voor jou! Hier leer je Engels op een echte Engelse privéschool, met superveel faciliteiten, uitgestrekte 
sportterreinen en een adembenemend uitzicht op het Engelse landschap. 

17 - 29/07 # 13 °2007-2010 Intercultural Fun € 995 € 135

31/07 - 12/08 # 13 °2005-2008 Intercultural Fun € 995 € 135

= krokus = pasen = zomer = herfst= externaat = internaat = kerst

Engels in de Westhoek | Ieper

Zin in een echt taalbad, maar graag een kort kamp? Dan ben je hier aan het goede adres. Coole taal-
workshops, originele thema-activiteiten, tijd voor wat sport en aandacht voor je creatieve kant! 

3- 8/07 # 6 °2007-2010 Engels in de Westhoek € 545 € 50

Boost your English in Sutton! | Sutton Town

Je durft het al aan om in Engeland op kamp te gaan, maar liefst in een kleine groep met leeftijdsgenoten? 
Kies dan voor dit intensieve taalbad in de typische Britse sfeer. Taalworkshops wissel je af met sport en 
coole ontspanningsactiviteiten.  

31/07 - 12/08 # 13 °2009-2010 Boost your English € 995 € 135

NIEUW

Cool creations! | Dworp

Kort maar krachtig: een Engels taalbad van een week. Ontdek je meest creatieve kant op deze toplocatie, 
vlakbij Brussel maar toch in het groen. Verdiep je in verschillende creatieve disciplines: muziek, theater, 
dans, puppetry, teksten schrijven, werken aan decorstukken… En dat met begeleiders uit de kunstwereld!

14-19/08 # 6 °2007-2010 Cool creations! € 545 € 50

British Fun | Sutton Town

Maak kennis met the British way of life in een echte privéschool in het prachtige Kent. Een perfecte mix 
tussen maffe themadagen, sport, workshops, uitstappen en ontspanning! 

14 - 25/08 # 12 ° 2006-2009 British Fun € 965 € 135

Voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk is een internationaal paspoort nodig. Vraag dit tijdig aan bij jouw gemeente. 

Beleveniskamp

Roelandklassieker

Roelandklassieker

Roelandklassieker

Roelandklassieker
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English Summer Vibes | Langley Park

Zin om Engels te leren in een prachtige, Britse privéschool midden in het groen en om wat Britse cultuur 
op te snuiven? Geniet van toffe themadagen, creatieve workshops, uitdagende taalateliers, een namid-
dag Norwich en een daguitstap naar het kustplaatsje Southwold. Je verblijft in een typische Britse school 
op een uitgestrekt domein vol sportvelden.

17 - 27/7 # 11 °2005-2008 English Summer Vibes € 955 € 160

Wonderful Wales| Wales

Ben je actief en sportief en wil je Engels leren in een avontuurlijke setting? Dan is dit kamp echt iets voor 
jou! Een relatief kleine groep, veel interactie met Britse native speakers tijdens spannende activiteiten en 
een toplocatie: je reist helemaal naar het indrukwekkende Gower schiereiland in Zuid-Wales. Dit is een 
‘Area of Outstanding Natural Beauty’: prachtige natuur met bossen, zandstranden, kalksteenrotsen, een 
diepblauwe zee … Ideaal voor avontuurlijke waterratten!

19 - 25/8 # 7 °2005-2008 Wonderful Wales € 995 € 200

NIEUW

Action and Adventure | Dorset

Alleen maar avontuur, en dat allemaal in het Engels. Wie durft? In dit centrum aan zee in Dorset probeer 
je de ene sportieve activiteit na de andere uit, begeleid door gekwalificeerde Britse native speakers. Wa-
tersport, zip wire, abseiling, boogschieten, klimmen: een perfect taalbad van een week voor wie bruist 
van energie!

8 - 15/7 # 8 °2006-2009 Action and Adventure € 995 € 180

NIEUW

On Stage! | Langley Park

Creatief podiumbeest? Kom dan naar On Stage! Hier geen taalateliers maar uiteenlopende dramawork-
shops (zoals bijvoorbeeld teksttheater, improvisatie, dans, beeldend werk of muziek) onder leiding van 
dramadocenten. Op het einde van het kamp toon je wat je gemaakt hebt aan de English Summer Vibes 
groep.

17 - 27/7 # 11 °2003-2007 On Stage € 955 € 160

Roelandklassieker

Beleveniskamp

Beleveniskamp

Beleveniskamp
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Roeland organiseert sinds 2008 dagkampen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers. De doelgroep zijn kinderen 
en jongeren die pas in België wonen. Zij leren op een speelse manier Nederlands. We kregen voor dit project in 2017 de 
prijs Jeugdwerk voor Allen van de provincie Oost-Vlaanderen.

Sinds 2017 organiseren we ook Brede School: taalstimulerende dagkampen Nederlands voor kinderen met een andere 
thuistaal. Dit project is in samenwerking met Stad Gent en OCMW Gent.

 www.roeland.be/nederlandse-dagkampen 

Nederlands voor anderstalige nieuwkomers/ andere thuistaal

Dankbaarheid is het meest overheersende gevoel dat ik 
overhoud aan Taalzomer

“Ik weet niet wat jullie gisteren gedaan hebben, maar mijn dochters waren zo enthousiast en gelukkig 
toen ze thuiskwamen. Echt dankjewel!” of “Ik wil jullie heel graag bedanken voor wat jullie hier doen. 
Brighton leert echt snel woorden bij en hij komt heel graag!” zijn enkele reacties van ouders die we al in 
de eerste week van Taalzomer kregen dit jaar. Hiervoor doen we het.

Ik ben Jana en ik werk als vrijwilliger bij Roeland Taalzomer. 
Ongeveer 6 à 7 jaar geleden kon ik eens een dagje mee- 
lopen bij een NT2-kamp in de paasvakantie. Ik had meteen 
de smaak te pakken. 

Tijdens Taalzomer proberen we kinderen van een ande-
re origine, die nog maar sinds kort in België zijn, 3 weken 
lang een onvergetelijke zomer te bezorgen en tegelijkertijd 
ook Nederlands te leren. Dit verloopt niet op een schoolse  
manier, maar we leren hen de taal via activiteiten, creatieve 
opdrachten … Zo spelen we levensechte twister om de kleu-
ren en lichaamsdelen in te oefenen, gaan we naar de markt 
voor het thema eten en drinken, organiseren we een heuse 
modeshow om de woordenschat rond kledij te leren … 

Op woensdag nemen we de kinderen mee op uitstap. In de 
eerste week gaan we steeds naar Harry Malter, wat altijd 
een groot succes is! De kinderen lopen er in de voormiddag 
in groepjes rond tussen de dieren en in de namiddag kunnen 
ze zich uitleven in de speeltuin. 

Op het einde van iedere week tonen we aan de ouders wat 
we in die week geleerd hebben, want dan organiseren we een 
toonmoment. Dit zijn dikwijls heel ontroerende momenten. 

Het is fantastisch om de kinderen zo snel te zien groeien en 
om hen dan trots dingen in het Nederlands te horen zeggen. 

Dankbaarheid is het meest overheersende gevoel dat ik 
overhoud aan Taalzomer, zowel van de kinderen als van de 
ouders. We merken dat de kinderen heel graag komen en het 
steeds jammer vinden als Taalzomer na 3 weken is afgelo-
pen. Ook de appreciatie van de ouders geeft ons steeds een 
warm gevoel en veel voldoening.

Jana De Sy
Verantwoordelijke project Taalzomer

Jana 
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Ben je geïnteresseerd in de Franse taal en cultuur? Kom 
dan zeker eens langs in de ‘Mediatheek Frans’. Je kan 
er allerlei materiaal ontlenen om Frans te leren of om je 
kennis op peil te houden: methodes en handboeken, di-
dactisch materiaal, strips en kinderboeken, tijdschriften 
voor leerkrachten, leerlingen en studenten, spelmateri-
aal, meer dan 1.300 Franse fictiefilms en nog veel meer.

Je krijgt er ook toegang tot ‘Culturethèque’, de virtuele 
bibliotheek van het ‘Institut français’.

Groepsbezoeken op aanvraag.

  Krijgslaan 20-22 – 9000 Gent 
  09 42 82 47  -  bib@af-ovl.be
  af-ovl.be/mediatheque/

De ‘Mediatheek Frans’ maakt deel uit van de werking van Alliance 
française Oost-Vlaanderen. Ze is partner van Roeland vzw en ze 
wordt ondersteund door de Culturele Dienst van de Franse Ambas-
sade.

Oost-Vlaanderen

AMBASSADE 
DE FRANCE 
EN BELGIQUE

Mediatheek Frans

Boekjes

100 x creatief met taal
60 taalspelen voor de klas

Spelletjes rond kennismaking, opwarming, expressie, 
concentratie, toneel en groepswerk: met de oefeningen 
en spelletjes uit deze 2 boekjes leren kinderen en 
jongeren elkaar beter kennen tijdens de taalmomenten. 

• Te koop in het Frans, Engels & Nederlands.
• 10 euro.
• Bestellen via www.roeland.be/publicaties

Ben je geïnteresseerd in de Franse taal en cultuur? Wil je 
graag je Frans bijspijkeren? Heb je een officieel diploma 
Frans nodig? Of wil je gewoon nog wat Frans spreken? 
Dan ben je bij Alliance française Oost-Vlaanderen aan 
het goede adres.

√	 Cursussen Frans voor diverse doelgroepen  
 (privé of in groep, contactlessen en/of online)
√ Officieel erkend examencentrum (DELF DALF – TCF  
 – DFP – EV@LANG)
√ Lees- en conversatiegroepen in het Frans
√ Een cultureel aanbod in het Frans

 Krijgslaan 20-22 – 9000 Gent
 09 225 25 29  -  info@af-ovl.be
 www.af-ovl.be 

Alliance française Oost-Vlaanderen is een erkende afdeling van de 

‘Fondation des Alliances françaises’ (Parijs).

Oost-Vlaanderen

Alliance française Oost-Vlaanderen
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STADSBEZOEK l LUIK l NAMEN l RIJSEL l BRUSSEL
Daguitstap voor scholen

Op een heel amusante manier ontdekken je leerlingen Luik, Namen, 
Rijsel of Brussel en oefenen ze ongedwongen hun Frans. 

• Voor jongeren van 12-18 jaar
• In groepjes van 10 leerlingen
• Volledige dag immersie in de stad(10u-16u)
• Van september tot juli
• Geen begeleiding door de school vereist
• Taal en cultuur gecombineerd op 1 dag

Reserveer vandaag nog.
www.roeland.be/stadsbezoeken
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VRIJWILLIGER WORDEN?

Ben je taalvaardig en werk je graag met jongeren? Ben je creatief, en-
thousiast en dynamisch? Wil je graag je passie voor taal doorgeven?   
Of help je graag logistiek mee? Word dan vrijwilliger bij Roeland vzw. 
Fun verzekerd!

Vanaf 16 jaar: cursus Taalanimator in het 
jeugdwerk
Eens goed zot doen, je keihard amuseren en daarbij ook nog eens de 
kneepjes van het vak leren? Tijdens de 6-daagse cursus Taalanima-
tor in het Jeugdwerk leer je hoe je met kinderen en jongeren omgaat, 
spelen maakt, ateliers voorbereidt ... Daarna volg je een stage op een 
taalkamp in de paasvakantie of de zomer. Rond je die succesvol af? 
Dan ontvang je het attest Animator in het jeugdwerk, erkend door de 
Vlaamse Overheid. 

Voor wie?
• Je wil animator worden op onze Franse, Engelse of Nederlandse 

taalvakanties.
• Je wil het attest Animator in het jeugdwerk halen  

(erkend door de Vlaamse overheid en dus overal bruikbaar bin-
nen het Vlaamse jeugdwerk). 

• Je bent 16 jaar of ouder in de zomer van 2024.

Prijs: 295 euro
Wanneer? 28/10 - 2/11/2023

Vanaf 18 jaar: vormingsweekend 
Taalanimator bij Roeland (NL, FR, EN)
Spreek je vlot Frans of Engels, ga dan mee als taalanimator op 
onze Franse of Engelse taalvakanties. Liever op kamp in het  
Nederlands? We zoeken ook enthousiaste animators voor: 

• Nederlandse taalvakanties voor Franstaligen
• Zomerkampen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers 
• Kampen voor kinderen met een andere moedertaal.  

Tijdens zo’n vormingsweekend krijg je alle info over hoe wij  
werken en volg je workshops waar je leert hoe je interactieve taal- 
ateliers opbouwt, sportsessies geeft, grote spelen uitwerkt ...

Prijs
65 euro voor een weekend met 2 overnachtingen, inclusief maaltijden 
en vormingen.

Wanneer?
17/03 - 20/03/2023

Het weekend vindt plaats in Dworp

Interesse? Schrijf je in via www.roeland.be

11 redenen om 
vrijwilliger te worden 
bij Roeland:

1. Je doet een berg ervaring op in het 
jeugdwerk.

2. Je spijkert je Frans of Engels bij op de 
Franse en Engelse kampen.

3. Je draagt een maatschappelijk steentje 
bij op onze kampen Nederlands voor 
kinderen met een migratieachtergrond.

4. Je krijgt er een interessante ervaring bij 
op je cv.

5. Je kan je voorkeuren en 
beschikbaarheden doorgeven.

6. Je ontwikkelt je creatieve talenten.
7. Je krijgt veel appreciatie.
8. Je krijgt alle ondersteuning die je nodig 

hebt.
9. Je volgt gratis bijscholingen eens je 

animator bent.
10. Je krijgt een vrijwilligersvergoeding.
11. Je maakt vrienden voor het leven.
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Vrijwilliger aan het woord

Een zomer zonder Roeland zou geen echte zomer zijn

Als ik het mij nog goed kan herinneren, ging ik voor het eerst mee met Roeland taalkampen op 8-jarige 
leeftijd. Nu, 20 jaar later, ga ik nog altijd mee. Ik kan mij een zomer zonder Roeland niet meer voorstel-
len. 

Andere taal
Op taalkampen van Roeland moet je inderdaad in een an-
dere taal spreken dan je moedertaal. Of ik nu een Frans of 
Engels kamp volgde, Nederlands mocht er niet gehoord wor-
den. 

Van mijn eerste Franse kampen als junior weet ik nog dat ik 
enorm zenuwachtig was dat ik nog niet genoeg Frans zou 
kennen om een Franstalig kamp te overleven. Door het en-
thousiasme van de animatoren word je echter uit je comfort-
zone getrokken om zoveel mogelijk bij te leren. Tijdens ieder 
kamp leerde ik zoveel nieuwe woorden bij. Ik weet nog dat 
ik op kamp zaken heb geleerd die ik het jaar erna pas op 
school zou leren.

Sport en spel
Het toffe aan Roelandkampen is dat naast taalateliers ook 
sporten en spelletjes centraal staan. Op elk kamp heb je per 
dag wel één à twee uur sport. Zo ben ik voor het eerst gaan 
muurklimmen in Marche. Door de Engelse taalkampen heb ik 
ook cricket leren spelen. Als het weer het toelaat, worden er 
ook altijd waterspelletjes gespeeld. Zo kon je eens goed vuil 
worden en je volledig laten gaan.

Eén van de tofste spelletjes die mij nog is bijgebleven was 
het spelen van Stratego op een Engels taalkamp in Langley. 
Het hele kamp was verdeeld in vier teams en bijna het hele 
terrein was het speelveld. We moesten dan als groep zo snel 
mogelijk de vlaggen van de andere groepen proberen te be-
machtigen.   

Daguitstappen
Naast de dagelijkse lessen, sportactiviteiten en spelletjes 
staat er op elk kamp wel één of meerdere daguitstappen ge-
pland. Het leuke hieraan is dat je die dag volledig wordt on-
dergedompeld in de taal van het kamp. Op deze uitstappen 

doe je ook vaak zaken die je zelf niet zou doen. De tofste 
uitstap die ik mij kan herinneren, was de uitstap naar de stad 
Cambridge. Die dag hebben we een bezoek gebracht aan 
één van de meest prestigieuze universiteiten van de wereld, 
de universiteit van Cambridge. Op deze daguitstap hebben 
we ook aan ‘punting’ gedaan. Een ervaring die me zeker 
nog lang zal bijblijven. Dankzij Roeland heb ik dat allemaal 
kunnen meemaken.  

Vrijwilliger
Na mijn laatste Roelandkamp op 18-jarige leeftijd dacht ik 
dat mijn Roelandverhaal afgelopen was. Maar gelukkig was 
dit niet zo. Drie jaar later hebben vrienden die ik op een Roe-
landkamp had leren kennen mij overtuigd om mee te gaan 
als vrijwilliger. Zo ging ik in de zomer van 2015 voor het 
eerst mee naar Cottesmore. 

Oorspronkelijk was ik van plan om maar één jaar mee te 
gaan als vrijwilliger. Nu, zeven jaar later ga ik nog altijd mee 
als vrijwilliger en zou ik mij een zomer zonder Roeland niet 
meer kunnen voorstellen. De mensen die ik hier heb ontmoet, 
kan ik vrienden voor het leven noemen. Zo spreken we ook 
regelmatig af buiten de kampzomer omdat de twee weken 
samen op kamp niet genoeg zijn.

Mathieu De Groote
Logistieke medewerker

Mathieu 
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