Welkom in het Online Taalcafé!
Hierbij geven we je achtergrondinformatie en instructies om gezellig in gesprek te gaan.
Veel plezier!
Hoe werkt een online Taalcafé?
Het online Taalcafé duurt 1 uur en ziet er als volgt uit:
- Introductie en binnenkomer (15 min): het thema van de week wordt geïntroduceerd en iedereen
komt even kort aan het woord.
- Gesprek in kleine groepjes (30 min): je wordt toegevoegd aan een breakout room. Met deze
mensen ga je in gesprek. Je kunt hiervoor het thema van de week gebruiken, maar je mag
natuurlijk ook over andere onderwerpen praten.
- Eindspel en afsluiting (15 min): iedereen komt terug in de plenaire sessie en er vindt nog een
eindspel plaats. Na een uur sluiten we af.
Het Taalcafé is geen taalles. Ga als gelijkwaardige gesprekspartners met elkaar in gesprek.
De ontmoeting mag laagdrempelig en natuurlijk verlopen. Er is altijd een coördinator aanwezig die
in de sessie het overzicht bewaart. Schroom niet om de coördinator aan te spreken als je vragen,
opmerkingen hebt of als er iets onprettigs gebeurt. Eventueel kun je hiervoor zelf uit de breakout room
gaan via de optie ‘leave room’. Je komt dan terug in de plenaire sessie. De coördinator is aanwezig in
de plenaire sessie en kan je vragen beantwoorden.

Hoe ga je met elkaar in gesprek?
- Ga open en enthousiast het gesprek in, wees nieuwsgierig, deel je kennis over de
Nederlandse/Utrechtse cultuur, stel vragen en maak er een leuke ontmoeting van!

-

Wees je er van bewust dat je zoveel mogelijk Nederlands praat. Kom je er niet in een keer uit?
Probeer met handen en voeten uit te leggen wat je bedoelt of vraag anderen om het met andere
(Nederlandse) woorden uit te leggen. Of gebruik Google Afbeeldingen voor een plaatje van het
woord. Ga niet te snel over op vertaling.

-

Er wordt wekelijks een thema geïntroduceerd met bijpassende vragen. Het thema is bedoeld
als hulpmiddel en inspiratie om een gesprek op gang te helpen. Je kunt zelf beslissen of je dit
wil gebruiken.

-

Vraag aan je deelnemer wat hij of zij graag wil oefenen en welke onderwerpen interessant zijn.

-

Let er op dat iedereen in je groep aan het woord komt.

-

Gebruik de tien gouden tips voor een goed gesprek op de volgende pagina.

Hoe gaan we met elkaar om in het online Taalcafé?
- Luister naar elkaar en behandel elkaar met respect.

-

Vraag mensen met een vluchtachtergrond niet direct naar hun vluchtverhaal. Mensen beginnen
hier zelf wel over als zij hier over willen vertellen.

-

Voel je vrij om gegevens uit te wisselen en elkaar ook buiten het taalcafé te ontmoeten, maar
voel je daartoe niet verplicht!

En dan nog iets…
- Deel je zelf je ontmoeting of ervaring op social media? Leuk! Tag ons of deel onze link. Maak je
een foto? Vraag eerst de mensen op de foto of zij geen bezwaar hebben. Geef het zelf ook aan
als je bezwaar hebt tegen foto’s, dan houden we daar rekening mee.

-

Wil je meer inhoudelijke ondersteuning voor jouw bezoek aan het Taalcafé? Taal Doet Meer
organiseert verschillende workshops en wekelijkse taalspreekuren voor vrijwilligers. Je bent hier
van harte welkom. Bekijk https://www.taaldoetmeer.nl/wat-doen-we/trainingen/.

Tien gouden tips voor een goed gesprek!

1. Praat langzaam en eenvoudig maar correct, spreek geen ‘kindertaal’.
2. Laat duidelijk horen waar een woord stopt en het volgende begint.
3. Ga niet in op dubbele betekenissen van een woord.
(Als het kopje (om uit te drinken) aan de orde is, begin dan niet tegelijk over een andere
betekenis (hoofdje).

4. Vermijd figuurlijk taalgebruik.
(Dit is niet eenvoudig. Onze taal zit er vol mee: ‘hoe loopt het bij jullie?’, ‘Een blik op de klok
werpen’).

5. Beperk je tot één duidelijk afgesproken en eventueel voorbereid onderwerp.
(Het is dan duidelijk in welke richting de betekenis van de woorden in het gesprek gaan.)

6. Stel open vragen. Vermijd dat iemand met ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden.
(Dus niet: ‘Ben je met de tram gekomen?’, maar: ‘hoe ben je hier gekomen?’)

7. Verbeter niet teveel. Het gaat om communicatie en elkaar begrijpen. Demotiveer de mensen
niet.

8. Maak eventueel impliciete correcties. Zet niet: ‘dat doe je fout’, maar herhaal de zin op de juiste
manier. Zeg na de zin ‘ik maken de afwas’ bijvoorbeeld ‘o, doe jij de afwas?’.

9. Staar je niet blind op resultaten! Communiceren met iemand uit de Nederlandse samenleving
betekent vaak al veel voor de betrokkene. Dat vormt de basis voor verdere contacten, integratie
en taalverwerving. Realiseer dat bij het leren begrijpen van het Nederlands, de passieve
taalverwerking eerst komt en tijd kost.

10. Mensen beheersen een taal sneller passief dan actief.
Voorbeeld: ‘hoe heet dat ding (kopje)?’ is moeilijker dan ‘Wijs (te midden van drie voorwerpen)
het kopje aan’.

