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1. Hoe een taalcafé te starten 
Aangezien er een groeiend aantal migranten in Europa is en de 
meerderheid kampt met beperkte financiële middelen alsmede sociale- en 
werkgelegenheidskansen, is het project Language Voices- project een door 
Erasmus + gefinancierd project dat loopt van 2017 tot 2019 ontwikkeld. 
Het project heeft tot als doel de toegang van migranten tot tweede 
taalstudies en sociale contacten te verbeteren en te vergemakkelijken door 
deelname aan taalcafés van Language Voices. De taalcafés zijn informele 
bijeenkomsten die gebaseerd zijn op  vrijwilligheid maar ook systematisch 
worden georganiseerd. Tegelijkertijd krijgen de deelnemers toegang tot de 
sociale en informele omgeving van het land van verblijf en integreren zij een 
gemeenschap van taalstudenten en begeleiders, wat vaak een belangrijke 
succesfactor is bij het tot stand brengen van een kwaliteitsleven in een 
nieuw land. 

Een aanvulling zijn op deze ervaring , en om een rijke, multiculturele en 
hedendaagse ervaring te bieden zal dit project de volgende elementen 
aanbieden:

•  een voorbereidende opleiding, handboek en lesmateriaal die 
vergelijkbaar zijn met het equivalent van een “gratis franchise-handboek”, 
zodat het meertalige Language Voices-concept gemakkelijk en met 
succes kan worden nagevolgd met een minimum aan inspanningen in de 
hele EU of elders in de wereld

•  een uitgebreide materiaalbank met materiaal en hulpmiddelen 
voor het leren van talen en culturen en een mogelijkheid voor 
onlinecommunicatie en taaluitwisseling

•  mobiele applicatievoor het vinden van taaluitwisselingsevenementen 
die beschikbaar zijn in de partnerlanden

•  een in Finland geregistreerde vereniging Language Voices die de 
website en de activiteiten onderhoudt nadat het project is voltooid.

• Dit handboek geeft richtlijnen en tips voor de voorbereiding en het 
runnen van taalcafés aan iedereen die er een wil opzetten, gebaseerd 
op de ervaringen van de projectpartners en de voorbeelden van beste 
praktijken die zij hebben verzameld.
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Language  Voices taalcafés

De projectpartners hebben enquêtes uitgevoerd onder taalleerlingen in 
alle partnerlanden over de redenen voor het leren van vreemde talen en 
de beste methoden, instrumenten en materialen om het leren van talen te 
ondersteunen. We hebben de antwoorden hier verzameld als achtergrond 
voor de behoeften van de taalleerlingen die naar de taalcafés gaan. 

1. Redenen voor het oefenen van vreemde talen

Uit de enquêtes werden enkele van de belangrijkste redenen waarom 
mensen naar taalcafés gaan, als volgt vermeld:

• de noodzaak een bepaalde taal nodig te hebben voor hun werk of hun 
gezin

• betere en snellere integratie in de cultuur door de lokale taal te leren, 
vrienden te maken en sociale omgang te vergroten

• niet genoeg dagelijkse mogelijkheden hebben om te oefenen met het 
spreken van een taal

• een kosteloze manier om een taal te oefenen

1. Hoe een taalcafé te starten

Opmerkingen:

Meer kunnen communiceren met de lokale omgeving of de internationale omgeving 
beter kunnen begrijpen” (Nederland).

“Omdat ik een leraar Engels ben en ik denk dat het leren van een taal  veel oefening 
benodigd en omdat het leren van een taal een complex en actief proces is dat nooit 
eindigt” (Spanje)
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• maakt reizen leuker

• een extra mogelijkheid om huiswerk te oefenen, evenals accenten en 
intonatie

• internationaal vrijwilligerswerk

• studenten uit de lokale gemeenschap die een vreemde taal studeren 
hebben de mogelijkheid om te spreken met moedertaalsprekers van 
exotische talen.

• ondernemerschap en carrièrekansen

• het leren van een tweede taal verbetert de primaire taal

2. De beste manieren om talen te leren

De beste manieren om een taal te leren die in de enquetes van alle 
partnerlanden wordt genoemd, waren:

• het oefenen van het spreken, vooral met moedertaalsprekers, gesprekken 
of echte situaties te bespreken. Dit werd door de meerderheid van alle 
respondenten in alle partnerlanden als de beste manier genoemd.

• spellen spelen en mobiele apps gebruiken

• luisteren naar muziek, podcasts, tv-series kijken, films, het nieuws, YouTube-
video’s

• lezen van eenvoudige teksten en real-life materiaal, b.v. artikelen op 
websites / kranten, lezen van boeken, lezen van woordenboeken, lezen van 
stripverhalen, enz

• materiaal voor oefeningen: discussiekaarten, materialen, grammaticale 
werkbladen, online oefeningen, studieboeken

• schrijven, b.v. het bijhouden van een dagboek 
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1. Hoe een taalcafé te starten

Handige tips: 

Voor beginners wordt het gebruik van foto’s gezien als een zeer nuttige 
manier om te leren. Respondenten zeiden dat het nuttig is om met behulp 
van discussiekaarten en spelmateriaal deel te nemen en te discussiëren.

Het bekijken van films, tv- en andere programma’s met Engelse onder-
titeling en het gebruik van taaltoepassingen wordt door de meeste re-
spondenten ook als een nuttige manier gezien. Het gebruik van mobiele 
apps met audio-quizzen en online oefeningen werd genoemd. Woor-
denlijsten werden genoemd als belangrijke hulpmiddelen.

Een klein deel van de respondenten noemde taalcursussen of leerboek-
en, en het gebruik van verschillende soorten oefeningen werden vrij vaak 
genoemd.

Het bekijken van films in de doeltaal werd als nuttig voorgesteld - je kan 
ofwel leren met ondertiteling in je eigen taal om het begrip te oefenen 
en films met ondertiteleling in de doeltaal bekijken, om te beginnen met 
het herkennen van de geschreven taal.

Het gebruik van mobiele apps met audio-quizzen en online oefeningen 
werden genoemd. Ook woordenschatlijsten en spelletjes werden gen-
oemd als belangrijkste hulpmiddelen.

Een andere suggestie was om elke dag een nieuw woord te leren door 
gebruik te maken van een online woordenboek zoals  Merriam-Webster 
of WordThink of een app te downloaden op je telefoon, zoals  Word of 
the Day.
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Opmerkingen:

“Mijn favoriete methoden zijn altijd geweest gesprekken met een autochtoon en 
gecorrigeerd worden.” (Finland)

“Praten met vrienden, via tv en probeer met mijn vrienden en andere mensen 
te praten, door taal cafés bij te wonen, tv en films te kijken en met mijn vrouw te 
praten” (Finland)

“Voor het leren van grammatica: regels logisch afleiden uit oefeningen in plaats 
van de regels rechtstreeks uit een grammaticaboek te leren” (België)

“Tv-shows in de originele taal, spreken met Amerikaanse vrienden, reizen in 
Engels sprekende landen”. (Italië)

“Ik denk dat de beste manier is om met iemand te praten wiens moedertaal 
Engels is” (Turkije)
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1. Hoe een taalcafé te starten

3. Hulpmiddelen voor het leren van talen:

De partners van het project hebben verschillende soorten taalbronnen 
(websites en web-apps) uit hun land verzameld en een LiveBinder voor 
het project gemaakt.

De online bronnen zijn te vinden in deze LiveBinder 
die in het project is gemaakt.

videos podcasts websites

Mobiele apps

Partners uit 6 landen hebben applicaties voor het leren 
van een taal getest in het project Moving Languages 
en creëerden een uitgebreid vergelijkend rapport 
met meer dan 100 applicaties voor het leren van een 
taal. In het rapport vindt u zowel betaalde als gratis 
applicaties. U kunt het rapport hier downloaden.

Reacties:

“Meer kunnen communiceren met de lokale omgeving of de internationale 
omgeving beter begrijpen” (Nederland)

“Omdat ik een leraar Engels ben en ik denk dat een taal leren veel oefenen 
vergt en  daarbij het een complex en actief proces is dat nooit eindigt” (Spanje)
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2. Hoe locaties te vinden voor je 
taal café  
Het taal café kan plaatsvinden in een openbare of privélocatie, hetzij een café, 
een restaurant, een bar, een bibliotheek of een ander openbaar gebouw met 
geschikte ruimtes.

Met welke bedrijven of openbare locaties kunt u contact opnemen?

Welke problemen kunnen zich voordoen?

• De locatie vereist een betaling voor 
het gebruik van hun gebouwen.

• Mensen kopen niet genoeg 
drankjes (volgens de eigenaar) als 
de locatie is geboekt in een bar.

• Locatie klaagt over lawaai.

• Locaties zijn gesloten op 
feestdagen of voor renovatie.

• Vergunningen, verzekeringen 
omdat het wordt gezien als een 

evenement dat wordt gehost (zoals 
een festival, een concert, enz.)

• Onrealistische verwachtingen van 
deelnemers

• Locatie is te druk (niet genoeg 
tafels beschikbaar)

• Café-eigenaren zijn soms bang dat 
de deelnemers de andere klanten in 
het café kunnen storen

• Bars

• Cafés

• Bibliotheken

• Gevangenissen

• Vluchtelingencentra

• Culturele centra

• Aanbevelingen van persoonlijke en zakelijke 
netwerken

• Centraal gelegen locaties nabij openbaar 
vervoer

• Scholen en universiteiten, campussen
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Hoe locaties te vinden voor je taal café 

Voorbeelden van het vinden van locaties in de partnerlanden / 
-steden:

Helsinki, Finland

In Helsinki werd het taal café elke maandag georganiseerd in een grote café 
/ bar genaamd Cafe Mascot. De locatie is groot met veel tafels en het was 
niet al te druk op maandagavond, dus verwelkomden ze het evenement. 
De locatie is ook een beetje buiten het centrum van Helsinki, maar nog 
steeds gemakkelijk te bereiken met de metro, en daarom zijn de prijzen 
niet zo hoog als in het stadscentrum en kopen mensen meer drankjes / 
snacks.

Riga, Letland

In een Nordplus-project, Nordic-Baltic Cafe Lingua NBCL, gecoördineerd 
door Finland, is de Letse partner in Riga, een taal- en cultuurschool, 
begonnen met het organiseren van het taal café in het café van de Nationale 
Bibliotheek van Riga. De locatie is groot, rustig, mooi en vrij dicht bij het 
centrum van Riga. Het is ook meestal niet erg druk, dus het was een zeer 
goede keuze voor een taal café. De partner uit Riga organiseert al twee jaar 
het taal café daar.

Bursa, Turkije

Taal café Bursa ligt zeer dicht bij de Universiteit van Bursa en de locaties 
waar de meeste studenten verblijven. Tot nu toe werden verbale en sociale 
mediakanalen gebruikt om het woord van taal café Bursa te adverteren en 
te verspreiden. De locatie is gemakkelijk te vinden voor de deelnemers. Op 
maandag heeft het café niet veel klanten, en daarom gaf de eigenaar van 
het café er de voorkeur aan dat het evenement op maandag plaatsvindt. 
Ons evenement helpt om zijn bedrijf te promoten en het bekend te maken. 
Sanat Mahal zelf is erg populair met zijn eigen activiteiten. Mensen volgen 
hun evenementen regelmatig via sociale media. Dit is de reden waarom we 
eerst van plan waren ons evenement in Sanat Mahal cafe te organiseren. 
We hebben verschillende sessies, zoals korte films, traditionele avonden en 
een spellenweek.
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Albuñol, Spain

The language café in Albuñol has meetings on Tuesday morning at 12 o’clock 
and the average number of participant is 10-15 people. We also arrange 
language cafes in other locations: Rábita, Albondón, Murtas (in these with 
an irregularly based on the needs of our students) and in Castell de Ferro on 
Thursday afternoons every fortnight.

We have volunteers from our Centre: Ceper Cehel and from the Permanent 
Education sections of Sorvilán - Mamola, Murtas and Gualchos - Castell de 
Ferro, so teachers in the centre and its sections usually participate in the 
different languages mentioned. In most cases the participants have been 
from European countries so we have raised the possibility of holding some 
language cafe events in the afternoon to give immigrants in our area the 
possibility to participate.

The meeting place in Albuñol is Casa Pepe and in the rest of the sections 
it varies depending on our possibilities.In some cases it is even done 
internally in some of our classrooms. In this way, we do not have the need 
to pay rent and the coffee or cakes are paid for by our project.

Brussels, België

België introduceerde een klantenkaart voor gratis koffie na 10 bezoeken aan 
de taal café.  De introductie van de kaart is vooraf overeengekomen met het 
café waar het project wordt uitgevoerd. Deze stimulans kreeg een positief 
antwoord omdat het de continuïteit van de deelname vergemakkelijkte.

Kristianstad, Zweden

Het talencafé in Kristianstad heeft elke dinsdagmiddag bijeenkomsten en het 
gemiddelde aantal deelnemers is 10-15 personen. We hebben vrijwilligers 
van de Senior University (Chripu) en soms leraren van de SFI (Zweeds voor 
migranten) die het taal café  ondersteunen en faciliteren. De locatie van de 
bijeenkomst is het gebouw van Folkuniversitetets, dus we hoeven geen 
huur te betalen en de koffie / gebak wordt aangeboden door Folkuniversitet 
en het LV-project.
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Maastricht, Nederland

In Nederland hebben we een aangepaste introductie kunnen maken 
van het taal café in 3 van onze Penitentiaire inrichtingen, allemaal 
gelegen in het Zuiden van Nederland in de provincie Limburg. Het idee 
was om een mogelijkheid voor het leren van een taal  te integreren in 
de activiteitenlijst die wordt aangeboden aan de gedetineerden. De 
Nationale organisatie Bonjo, die de leiding over de interne activiteiten 
lijst heeft, heeft ingestemd met het presenteren van ons materiaal tijdens 
informele koffie momenten in de inrichtingen.

De reguliere taal café; Language Cafe Maastricht, kent een groot 
response online van geïnteresseerden voor de bijeenkomsten. Er 
worden 2 bijeenkomsten per maand gepland op Dinsdagavond. 
Gemiddeld zijn er 12-15 vaste deelnemers aanwezig die op hun beurt 
hun netwerk benaderen en we zodoende op sommige bijeenkomsten 
tot 25 deelnemers aanwezig zijn. De locatie , Tapijn Brasserie, is succesvol 
en heeft zich als een geweldige host openbaart en alle deelnemers zeer 
verwelkomt.

Sorrento, Italië

Begin 2018 zijn verschillende bars en cafes benaderd om hun bereidheid 
te bezien om een taal café te hosten.  Aangezien Sant’Anna, een talen 
instituut met uitgebreide kennis op het gebied van taal cursussen, bleek 
logischerwijs de beste oplossing de bijeenkomst intern te hosten. Het 
instituut bevind zich in het hart van het centrum van Sorrento en is 
makkelijk bereikbaar te voet en heeft goede parkeermogelijkheden voor 
mensen die met de auto willen komen.  De  ruimte die wordt gebruikt is 
groot en beschikt over airconditioning en een “smart board”.

Hoe locaties te vinden voor je taal café 
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3. Hoe vind ik docenten

Er zijn veel manieren en veel typen mensen die tutor kunnen zijn. Docenten 
zijn nodig voor verschillende talen, voornamelijk de belangrijkste talen die 
mensen in het taal café willen leren. Docenten kunnen universiteitsstudenten, 
taaldocenten of lerarenstudenten zijn die willen oefenen, ouderen met 
goede vaardigheden en vrije tijd of andere moedertaalsprekers van 
verschillende talen die zijn geëmigreerd en hun kennis willen delen in ruil 
voor het beoefenen van de taal van hun nieuwe thuisland.

Trainingsbegeleiders

Docenten hoeven geen opgeleide docenten te zijn, maar de geselecteerde 
docenten moeten ruimdenkend, sociaal en energiek zijn en de taal op een 
moedertaal niveau spreken. Het is niet zo belangrijk voor de tutor om de 
regels en grammatica van een taal te kennen, maar meer om vragen te 
kunnen beantwoorden over de oorsprong,  culturele betekenissen van 
woorden en zinsdelen te kunnen verklaren. Voor grammaticale vragen is het 
goed dat de docent een grammaticaboek bij de hand heeft.

De docenten hebben geen uitgebreide training nodig, omdat de vereisten 
voornamelijk van de deelnemers afhangen en de beste manier om te leren 
is om tutorwerk in de praktijk te proberen. Je kunt de tutoren van tevoren 
van materiaal voorzien en wat tips geven over verschillende manieren om 
het materiaal, games, etc. te gebruiken.

Aangezien de cafébezoekers vrij vaak veranderen, verschilt de begeleiding 
bij de evenementen van typische taalcursussen en trainingen die meestal 
een specifiek studieprogramma hebben. Het kan een uitdaging zijn voor 
een tutor om dezelfde activiteiten bij elke bijeenkomst te herhalen mede 
daarom is het van essentieel belang om de tutoren extra hand-outmateriaal 
en tips te geven (bijvoorbeeld over teambuildinggames en -activiteiten, 
enz.).

Hoofdstuk 3
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Voorbeelden van waar docenten te vinden in de partnerlanden / steden

Hoe vind ik docenten

• Studenten van talen of 
lerarenopleidingen aan 
universiteiten en hogescholen

• Stagiairs die stage lopen als 
buitenlandse studenten

• Universiteits Centra en stadstaal

• Senior Universiteiten

• Engelse leraren om meer te 
oefenen in het spreken

• Migrantenorganisaties en 
-verenigingen

• Vriendschapssamenlevingen en 
andere internationale verenigingen

• Senioren / gepensioneerden, neem 

contact op met seniorenhuizen 
en verenigingen die werken met 
senioren

• Uw eigen netwerk van 
autochtonen en vreemdelingen in 
uw stad

• Vrijwilligers die huidig met 
migranten werken

• Organisatoren en deelnemers aan 
thematische cafés

• Vrijwilligers

• Facebook vacatures

• Mond op mond reclame

• Vluchtelingencentra

Docententraining in België

Voordat de Café Lingua begint is Welcome Home International begonnen 
met een  1uur durende tutortraining  . Gedurende deze tijd trainen we 
nieuwe vrijwilligers die door “Serve the City” naar ons worden gestuurd: een 
door de overheid gesteunde organisatie in Brussel die zich specialiseert in 
het delen van vrijwilligers met andere gemeenschapsorganisaties. Of deze 
vrijwilligers in het verleden wel of niet met ons samengewerkt hebben 
besteden we een uur aan het bespreken van materiaal, ijsbrekers en games 
voor het onderwerp van de dag. We nodigen ook enkele van onze meer 
ervaren docenten uit om presentaties te geven van hun manier van lesgeven 
en hoe ze een aantal van de problemen die kunnen optreden oplossen, zoals 
extreem verschillende niveaus van competentie bij de deelnemers of wat te 
doen met de mensen die niet het onderwerp van de dag willen bestuderen. 
Na de tutoropleiding is er een pauze van een half uur om de tafels van Café 
Lingua op te zetten, te genieten van een lekker kopje koffie en een praatje 
te maken met collega-docenten.
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Language Voices in Europe 
2017-1-FI01-KA204-034714 
Tutor Subcontract 
 

 
 
 
 
Subcontract for a Language Café Tutor 

 

(NAME) agrees to serve as tutor for (LANGUAGE) in the (NAME OF LANGUAGE CAFÉ/EVENT) 
(ADDRESS) that takes place every (DAY OF THE WEEK/ OTHER TIME PERIOD) between (TIME). 

 

(NAME)’s tasks shall include 

- guiding the participants with practicing (LANGUAGE) with discussions and different games, 
exercises and material 

- when needed, dividing the participants into smaller groups according to level (beginners, 
intermediate, advanced) 

- Planning and creating material suitable for the participants (discussion, debate and picture 
cards) (THIS CAN BE DONE ALSO TOGETHER WITH THE ORGANISER) 

- Providing regular reports to the organiser about the language cafes (progress, number of 
participants, needed material etc.) 

 

The payment for (NAME) shall be EUR XX per hour and the working time X hours per week. 

 

 

Representative of coordinating institution    Tutor 

Name Surname      Name Surname 

Company 

Time and place      Time and place 

 

 
 
 

ADD STAMP     ADD SIGNATURE     

 
 

Hoofdstuk 3
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Loyalty Card 
Language Voices -  Café Lingua 

Na 10 drankjes bij 10 sessies van Café Lingua trakteren wij jou op één 

drankje.

Après 10 boissons consommées lors  de 10 Cafés Lingua, recevez une 

boisson gratuite. 

After 10 drinks at 10 Café Lingua sessions, receive one drink free. 

ستحصل على مشروب Café Lingua عند شراءك ١٠مشروبات في
ً واحد اضافي مجانا

پس از ۱۰ نوشیدنی در جلسات کافه لینگوا، یک نوشیدنی گرم

دریافت کنید
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4. Marketing voor Taalcafés 

De beste manieren om uw taalcafé op de markt te brengen.

Wat is de beste manier om mensen in uw regio te bereiken en hun 
interesse te wekken?

Social media en online marketing, soms ook flyers, e-mails, betaalde 
advertenties op Facebook en persoonlijke connecties, zijn goede 
manieren om de cafés te vermarkten.

In het volgende presenteren we ervaringen en goede praktijken van 
partners en andere organisatoren van bijeenkomsten over de beste 
manieren om het café op de markt te brengen en tips voor marketing in 
de partnerlanden / -steden.

Instructies en voorbeelden voor het instellen van Facebook-groepen / 
-pagina’s

Een Facebook-groep instellen:

Stel een Facebook-groep in voor het café zodra je hebt 
besloten wat het tijdstip en de locatie zijn (en zelfs 
daarvoor is dit al goed). Een Facebook-groep heeft 
de voorkeur boven een Facebook-pagina, omdat 
een groep interactief is en mensen zelf oproepen 
kunnen plaatsen om te zoeken naar partners voor 
taaluitwisseling of navraag kunnen doen of sprekers 

van een bepaalde taal bij de bijeenkomst aanwezig zullen zijn enz. 
Het is een goed idee om de groep te modereren om spamberichten te 
vermijden, vooral als de groep groter wordt.

Het belangrijkste is om telkens een “evenementen- tag” voor het taalcafé 

Marketing voor Taalcafés 
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te maken en in de Facebook groep te plaatsen. Publiceer ook systematisch 
over eventuele wijzigingen, zodat mensen leren te vertrouwen op de 
informatie die in de groep wordt gepost. De groep is ook een goede plaats 
om over andere internationale of taal gerelateerde evenementen in de 
stad te posten en om advies te vragen en te communiceren over andere 
kwesties die verband hebben met taaluitwisseling. Echter zorg ervoor dat 
de discussies relevant zijn.

Een andere manier om deelnemers of potentiële deelnemers op de hoogte 
te houden is om e-mailadressen te verzamelen tijdens de bijeenkomst en 
een mailinglijst te maken. Eventuele wijzigingen en de informatie over de 
bijeenkomsten elke week per email te verzenden. Dit is echter een minder 
persoonlijke en minder interactieve manier van communiceren en moet 
alleen gebruikt worden om te informeren.

Hoofdstuk 4

• LinkedIn-groepen

• Twitter

• Website

• Flyers / brochures / posters

• Instagram

• Forums

• Facebook-groepen

• Blogs

• Uitgaande post

• Het plaatsen van het evenement 
op andere websites of sociale meet-
up-sites zoals www.meetup.com, 
www.couchsurfing.com, www.inter-
nations.org

• Vimeo

• YouTube 

• Epale
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Verspreiding en marketingmethoden voor taalcafés

Hoe de taal cafés op de markt zijn gebracht door de partners van 
Language Voices:

Finland:

• Facebook group Cafe Lingua in Helsinki (nu een grote community van 
9000+ leden) waar wekelijkse evenementen en andere gerelateerde 
evenementen worden gepost

• Via internationale organisaties in Helsinki en culturele centra

• Jolly Dragon is medeorganisator van Cafe Lingua in Helsinki, waarmee LFI 
al meer dan 10 jaar samenwerkt. Ze zijn een internationale organisatie die 
activiteiten en evenementen (cultureel, sportief en sociaal) organiseert 
voor zowel Finnen als internationale mensen die in Helsinki wonen.

• “Learning for integration” en de websites van sociale partners

• Talrijke posts op social media, mailinglijsten van verschillende 
organisaties en artikelen in Finse en Zweedse kranten en zelfs tv-nieuws 
(YLE)

• Lees hier het artikel Kuppi kahvia ja tunti kiinaa, kiitos! (Een kopje koffie 
en een uur Chinees, alstublieft!) Die te zien was in de grootste krant in 
Finland, Helsingin Sanomat.

Turkije:

• Creëerde een Facebook-groep voor het taal café Bursa en het posten van 
evenementen, opiniepeilingen, taal gerelateerde artikelen en informatie 
in de groep, evenals de interactie met de leden. De groep heeft ongeveer 
230 leden die een jaar deel uitmaken van het project.

• Gepubliceerd op  Couchsurfing dat ze een taalcafé organiseren en meer 

Marketing voor Taalcafés 
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dan 20 deelnemers hebben om hun taalcafé bij te wonen.

• Gepubliceerde informatie over het taal café op het Couchsurfing-blog.

• Contact opnemen met en opbouwen van een netwerk met andere 
aanbieders van taalcursussen, scholen en universiteiten.

• Lokale ngo’s zoeken en via hun gemeenschappelijke groep e-mailen.

• Powtoon gebruiken om meer aandacht te krijgen. Deze Doodle-
schetsvideo’s zijn een aantrekkelijke manier om informatie te verspreiden.

Zweden:

• Facebook-groep voor het taal café is opgezet, met nieuws over het café

• Via het intranet van Folkuniversitetet

• Flyer en poster werden afgedrukt en uitgedeeld

• Informatiebijeenkomsten met leerlingen en docenten van het SFI

• Informatiebijeenkomsten bij migrantenverenigingen

• Informatie en flyers op lokale evenementen.

• Via sociale media zoals Facebook en LinkedIn

• Via de Taaldag

• E-mails

• Face-to-face-vergaderingen

Hoofdstuk 4
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Nederland:

• Taal café Maastricht is zowel online als offline op de markt gebracht.

• Er is een Facebook-groep opgezet die wordt gebruikt om de laatste 
gegevens over het café aan te kondigen.

• De coördinator adverteerde het evenement op het Internations-
platform, waarmee de internationale gemeenschap betrokken werd.

• Flyers werden gedrukt en verspreid in bars, cafés, de universiteit,  Holland 
Expat Centre South en de openbare bibliotheek Centre Céramique.

• Het Talencentrum Maastricht University werd benaderd over het 
project en gestimuleerd om flyers en details te verspreiden onder hun 
studentenpopulatie. De communicatieambtenaar bood aan om reclame 
te maken voor het café in hun maandelijkse nieuwsbrief wanneer we 
(nieuwe) details bekend hebben gemaakt.

• Het Holland Expat Centre South werd benaderd om het café te adverteren 
op hun evenementenkalender.

• Zodra het café na de zomer of vakantieonderbrekingen operationeel is, 
is het belangrijk om al het bovenstaande opnieuw te benaderen en de 
reclame voor het café via hun kanalen te pushen.

België:

• Klantenkaart, Facebook-berichten die ook foto’s tonen van de vorige 
vergadering

• Facebook-groep

• Delen van de evenementen op verschillende Facebook-pagina’s

Marketing voor Taalcafés 
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• Couch-surfen

• Posters in Universiteiten en bibliotheken

• Website

• Twitter

• YouTube met uitlegvideo’s

• Nieuwsbrief

• Blog

• Spreken tijdens evenementen

• In de lokale gebieden rond onze locatie flyers in de brievenbussen 
deponeren 

• Klantenkaart (na 10 drankjes in ons Cafe Lingua krijg je er een gratis)

Italië:

• Op Sant’Anna-website en LinkedIn-pagina

• Een Facebook-groep waar wekelijkse evenementen en andere gerelateerde 
evenementen worden gepost

• Via Sant’Anna-contacten in Sorrento (taaldocenten, middelbare scholen, 
lokale NGO’s, Info-punten voor studenten ...)

• Via Sant’Anna-contacten in Europa en de VS (Italiaanse afdelingen op veel 
universiteiten)

• Artikelen over lokale tijdschriften (zoals Sorrentum)

Hoofdstuk 4
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Spanje:

• Creëerde een Facebook-groep voor het taal café Language Voices Café 
Albuñol

We hebben informatie verzameld over onze vergaderingen, materialen, 
enquêtes en artikelen met betrekking tot het onderwijzen van talen, en 
daarom hebben we actief contact gehad met onze belanghebbenden. 
Meer dan 70 mensen hebben hun voorkeur gegeven aan het Language 
Café in Albuñol

• Op dezelfde manier hebben we nieuws met betrekking tot Language 
Café in Albuñol gepubliceerd op Facebook, blog en op de website van 
het centrum.

• We hebben ook een netwerk opgezet met andere centra voor permanente 
educatie om ons idee uit te breiden naar andere volwassenencentra.

Marketing voor Taalcafés 
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5. Financieringsopties

Advies over het krijgen van financiering in partnerlanden / steden voor 
het runnen van talencafés of de verschillende aspecten ervan - docenten, 
het voorbereiden van materialen, het coördineren van de cafés.

TIPS:
Financiering kan uit verschillende bronnen komen: 
culturele stichtingen, migrantenorganisaties / 
fondsen, overheidssubsidies voor onderwijs / cultuur / 
multiculturele instellingen enz.

• Stichtingen of organisaties die taalcafés kunnen financieren, zijn gericht 
op de integratie van migranten, bevorderen het leren van volwassenen, 
informeel onderwijs, culturele evenementen, enz.

• Het is de moeite waard in contact te zijn met lokale actoren, zoals 
immigrantenorganisaties of multiculturele organisaties, die misschien 
willen samenwerken of advies kunnen geven over waar financiering voor 
dergelijke activiteiten kan worden verkregen.

• Het is de moeite waard om contact op te nemen met 
overheidsfunctionarissen om advies te krijgen over welke 
overheidsafdelingen dergelijke financieringen aanbieden

• Je kunt ook sponsors zoeken die mogelijk geïnteresseerd zijn om 
betrokken te zijn bij het organiseren van het taalcafé of het te financieren 
om publiciteit te krijgen (onderwijsinstellingen, privéscholen, locaties, 
internationale organisaties)

Hoofdstuk 5
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Waar te zoeken naar financiering in de Language Voices partnerlanden: 

Finland:

In Finland heb je veel keuzemogelijkheden om financiering aan te vragen 
voor verschillende soorten projecten. Een website die regelmatig wordt 
bijgewerkt en verschillende financieringsmogelijkheden in Finland (en 
Zweden) beschrijft, gerangschikt volgens de indieningsdatum van de 
applicatie, is te vinden op de  Fyrk-website. This site is updated by Luckan, 
the Finland-Swedish Information and Cultural Centre in Helsinki

Kone Foundation (Koneen säätiö) ondersteunt gedurfde initiatieven op 
het gebied van onderzoek en kunst. Subsidies kunnen worden toegekend 
voor academisch onderzoek, kunst projecten en voor projecten die 
wetenschappelijke en artistieke benaderingen combineren - tevens culturele 
projecten.

Het Finse nationale agentschap doet toekenningen voor Staatsbeurzen voor 
onderwijs:

• Subsidies voor onderwijs vanuit het Finse Nationale Agentschap voor 
onderwijs

• Subsidies voor organisaties en verenigingen - De overheidssubsidies zijn 
bedoeld om organisaties te ondersteunen die zorgen voor de samenwerking 
tussen thuis en school, schooltijdactiviteiten ondersteunen en verschillende 
associaties voor bijvoorbeeld uitwisseling van studentenactiviteiten en 
wetenschappelijke Olympische Spelen

• Subsidies vanuit Ministeries:

Het ministerie van Cultuur en Onderwijs ondersteunt projecten met 
betrekking tot onderwijs, wetenschap, cultuur, sport en jeugdwerk met 
subsidies. Info in het Fins en in het Engels.

• Algemene subsidies

Financieringsopties
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• Specifieke subsidies

Ministerie van Sociale Zaken en Gezondheid - Subsidies voor 
charitatieve en andere organisaties en verenigingen, jeugdwerk, 
multiculturele activiteiten. Bijv. Sommige multiculturele organisaties 
hebben subsidies van het Financieringscentrum voor Sociale Welzijn en 
Gezondheidsorganisaties (STEA), die de financiering beheren die wordt 
toegekend voor projecten die van nature non-profit zijn en de gezondheid 
en het welzijn bevorderen, van de Loterij-inkomsten van Veikkaus Oy.

• Culturele centra

Arts Promotion Centre Finland (Taiteenedistämiskeskus) biedt beurzen 
voor het promoten van kunst door middel van projecten en activiteiten, 
evenals het bevorderen van multiculturele en anti- racistische activiteiten.

• Finse culturele stichting - de Finse culturele stichting is een particuliere 
stichting die zich inzet voor de bevordering van kunst, wetenschap en 
andere gebieden van intellectuele en culturele activiteiten in Finland. 
De stichting verstrekt subsidies van een centraal fonds en 17 regionale 
fondsen.

• De Zweedse culturele stichting - steun en versterking van de cultuur 
en het onderwijs van de Zweedstalige minderheid in Finland, door 
ondersteuning van onderwijs, kunst en cultuur en sociale cohesie door 
non-profitorganisaties. Draagt jaarlijks een bijdrage van 36 miljoen Euro 
bij. De online aanvraag moet elk jaar worden ingediend tussen 1 en 30 
november.

• Stadssubsidies

De cultuursubsidies van de stad Helsinki  kent een verscheidenheid 
aan beurzen toe voor projecten op het gebied van cultuur, kunst en 
ontwikkeling

Hoofdstuk 5
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Zweden:

• Financiering kan uit verschillende bronnen komen: culturele stichtingen, 
migrantenorganisaties / fondsen, overheidssubsidies voor onderwijs / 
cultuur / multiculturele organisaties, gemeenten, de Zweedse kerk enz.

- Folkuniversitetsföreningen

Voor de taalcafé waar de Folkuniversitetet verantwoordelijk voor is, kunnen 
we interne financiering aanvragen. Voor het opstarten en ontwikkelen van 
het taalcafé.

- Allmänna arvsfonden

Socaiale uitsluiting is de grootste uitdaging voor Zweden en er zijn veel 
goede ideeën voor Inclusie als thema, maar geld ontbreekt meestal. Via de 
Allmänna arvsfonden kunnen verenigingen en organisaties financiering 
aanvragen, zodat goede ideeën worden omgezet in realiteit.

- Andere fondsen

Hier vindt u links naar fondsen, stichtingen en agentschappen waar u als 
individu of uw vereniging een aanvraag kunt indienen voor subsidies of 
ondersteuning.

- Stora Fondboken 2019

In dit boek zijn de 1000 beste bijdragen en beste adviezen van 25 jaar 
ervaring in het helpen van mensen en organisaties om subsidies aan te 
vragen gebundeld.  Met name voor bijvoorbeeld:

• Studies en onderwijs

• Cultuur, milieu en projecten

• Verenigingen en organisaties

Financieringsopties

28



- Länsstyrelsen

Het doel van de subsidie is om passivering tijdens de asielperiode 
te bestrijden, om contacten met de Zweedse arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken en om betere voorwaarden te verkrijgen voor de 
toekomstige vestiging voor diegenen die een verblijfsvergunning krijgen.

De verordening die de bijdrage regelt, verduidelijkt ook wat voor soort 
activiteiten of inspanningen het kan zijn en welke richting het bedrijf of 
de inspanning moet hebben. Concreet moet de activiteit of inspanning 
gericht zijn op:

- de Zweedse kennis van de doelgroep te promoten,

- de kennis van de doelgroep over de Zweedse samenleving en de 
Zweedse arbeidsmarkt, of gezondheid, te bevorderen.

België:

• Socius – Steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk vzw 

Als erkend, autonoom en pluralistisch ondersteuningscentrum is Socius 
een partner van zowel het professionele veld als van de Vlaamse overheid.

Ze ondersteunen sociaal-culturele volwassenenorganisaties die erkend 
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• Cultuur

• Jeugd

• Sport

• Familie

• Gezondheid

• Welzijn

• Speelplaatsen

• Opleiding

• Vorming

• Stedelijk beleid
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Financieringsopties

worden door de Vlaamse Gemeenschap en dienen geselecteerde 
projecten in ter goedkeuring voor financiering vanuit het Departement 
van Cultuur, Jeugd en Media.

• BRIO 

Het belangrijkste doel van BRIO is om de kennis over Brussel en de 
omliggende gemeenten te vergroten.

Veel informatie is momenteel gefragmenteerd of zelfs onbekend. Door 
BRIO beter toegankelijk te maken, helpt het bij het verspreiden van 
kennis over het algemene beeld van Brussel met betrekking tot de sociale 
wetenschappen, d.w.z. informatie van een politiek-institutionele en 
juridische, politiek-economische en financiële oogpunt.

Dit informatiecentrum rapporteert over taaldiversiteit en beschikbare 
financiering.

• Vlaamse Gemeenschapscommissielide VGC 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en het middelpunt van 
de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en voor 
diegenen die haar aansluiting zoeken.

Vanuit een Nederlandstalig perspectief geeft de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie door haar institutionele positionering vorm 
aan competenties op het gebied van cultuur, onderwijs, welzijn en 
gezondheid.

Subsidies kunnen worden aangevraagd in:

• Commission communautaire française (COCOF) 

De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) zorgt voor de 
verantwoordelijkheden van de Franse Gemeenschap in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Dit betreft met name cultuur, onderwijs, 
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gezondheidszorg en hulp aan burgers.

De COCOF neemt initiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
met betrekking tot cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid. Het kan 
instellingen vormen en financieren of zelf initiatieven nemen in het 
kader van gemeenschapsverantwoordelijkheden.

• Fédération Belge des Fondations Philanthropiques 

De Belgische Federatie van Filantropische Fondsen verenigt meer 
dan 80 actieve stichtingen van alle soorten en maten in België. Net 
als in andere landen beschouwen Belgische stichtingen zichzelf 
als katalysatoren voor hedendaagse filantropie en innovatie. Hun 
belangrijkste actiegebieden zijn kunst en cultuur, sociaal welzijn, sociale 
wetenschappen, gezondheid, onderwijs, kunst en cultuur, erfgoed, 
wetenschappelijk onderzoek, burgerschap en duurzame ontwikkeling.

Niet alle stichtingen die lid zijn zijn relevant voor taalfinanciering en ik 
ben er nog niet in geslaagd veel van hen te onderzoeken. Ik ben echter 
van plan om een aanzienlijke hoeveelheid tijd opzij te leggen om ze 
allemaal te bekijken.

• Koning Boudewijnstichting 

De Stichting is een actor voor verandering en innovatie, die het 
openbaar belang dient en de sociale cohesie in België en Europa 
verhoogt. We proberen onze impact te maximaliseren door de 
capaciteit van organisaties en individuen te versterken. We stimuleren 
ook effectieve filantropie door individuen en bedrijven te stimuleren.

De kernwaarden van de Stichting zijn integriteit, transparantie, 
pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en het 
bevorderen van solidariteit.

De huidige activiteiten van de Stichting zijn armoede en sociale 
rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, burgerbetrokkenheid, 
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Financieringsopties

ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed en 
ontwikkelingssamenwerking.

De Stichting lanceert elk jaar een 100-tal oproepen tot het indienen van 
projecten over een zeer brede waaier van thema’s. Het is belangrijk dat uw 
project voldoet aan de selectiecriteria voor een projectfinanciering.

• Nationale Loterij

De Nationale Loterij kent elk jaar talrijke subsidies toe aan sociale instellingen 
en organisaties en ondersteunt zo de realisatie van projecten in verschillende 
en uiteenlopende domeinen; de strijd tegen de ellende door de opvang, 
begeleiding en dagelijkse hulp aan de armsten, de organisatie van 
opleidingen of leerprogramma’s ter bevordering van de sociale integratie 
en de professionele reïntegratie, de realisatie van acties, de realisatie van 
solidariteit, de verbetering van de levensomstandigheden van personen met 
een handicap of zieke, de bijdrage tot de toegang tot gezondheidszorg en 
onderwijs voor iedereen.

• Verenigd Fonds voor België (vzw/vzw) 

Het Verenigd Fonds voor België (vzw/vzw) is een Belgische vzw zonder 
winstoogmerk. Haar missie is om mensen in nood in België te helpen door 
projecten van liefdadigheidsverenigingen in België te financieren. UFB richt 
zich uitsluitend op sociale projecten (bv. geen culturele evenementen) en 
financiert projecten in plaats van terugkerende uitgaven (zoals lonen) om 
haar complementariteit met overheidssubsidies te maximaliseren.

UFB steunt in het bijzonder liefdadigheidsverenigingen die zich bezighouden 
met kinderwelzijn, armoedebestrijding, steun aan gehandicapten en sociale 
integratie en opleiding.

Om deze projecten te financieren, zamelt UFB giften in van Belgische 
en buitenlandse bedrijven die in België gevestigd zijn en van 
zorgzame personen. We willen jaarlijks bijna 100 verschillende 
liefdadigheidsverenigingen steunen en financieren met projecten van 
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gemiddeld ongeveer 10.000 euro. Onze doelstelling is om ons te 
concentreren op kleine tot middelgrote projecten die een verschil maken 
voor de liefdadigheidsvereniging en de personen die zij helpen.

• Agentschap voor de Interieurraad 

Het Vlaams gelijke kansenbeleid beoogt de bestrijding van 
achterstandsmechanismen, maakt deze zichtbaar en bespreekbaar, 
bestrijdt ze en voorkomt het ontstaan van nieuwe mechanismen.

Gelijke kansen zijn niet alleen een zaak van de overheid. Om het ideaal 
van gelijke kansen in Vlaanderen te realiseren, is de inzet van veel mensen 
nodig. Door het verstrekken van projectsubsidies stimuleert Gelijke Kansen 
in Vlaanderen organisaties om mee vorm te geven aan het Vlaamse gelijke 
kansenbeleid. Dit schept ruimte voor creativiteit en frisse ideeën.

Italië:

In Italië is het bedrijfsleven de sector waar de publieke middelen voor 
taalopleidingen het vaakst worden aangevraagd en het gemakkelijkst te 
verkrijgen zijn.

Deze fondsen zijn afkomstig uit deze sector:

- Europees Sociaal Fonds

- Italiaanse overheid

- Regio’s

- Interprofessionele fondsen

- Vele Kamers van Koophandel

- Niet-terugbetaalbare bijdragen kunnen tot 100% van de kosten van de 
cursussen dekken.
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Financieringsopties

• FAMI is het fonds dat door de Italiaanse regering is opgericht om de 
regio’s te financieren, zodat ze opleidingen kunnen organiseren die 
gericht zijn op talen en burgerschapsonderwijs voor migranten en 
vluchtelingen (gratis voor hen).

De voorwaarden voor deelname aan de oproep tot vereniging/NGO’s 
en burgers verschillen van regio tot regio.

- Een andere lokale optie wordt aangeboden door de gemeente 
Sorrento, die elk jaar fondsen kan toewijzen voor gratis taaltrainingen 
voor mensen met een laag inkomen. Meestal gaat het om 
cursussen met een professioneel profiel (bijv. cursussen Engels 
voor hotelpersoneel, politie, matrozen, enz. of voor jongeren die 
geïnteresseerd zijn in het starten van deze carrière).

Spanje:

In Spanje kunt u subsidie vinden voor taalcafés in het kader van het 
project voor innovatie of het aanvragen van een subsidie bij particuliere 
entiteiten. Voorbeelden kunnen we noemen:

- De Raad van Onderwijs van de Junta van Andalusië geeft een 
nieuwe oproep voor het hoogleraarschap van de openbare 
onderwijsinstellingen die afhankelijk zijn van deze Raad, voor de 
projectontwikkeling van onderzoek en onderwijsvernieuwing en 
de productie van onderwijsmateriaal en didactische middelen van 
verschillende gebieden.

 • Caixa Foundation We kunnen met een project voor sociale subsidies 
deelnemen aan de nieuwe oproep tot het indienen van projecten. 
Met hun sociale beurzen steunen ze duizenden sociale en solidaire 
projecten die verband houden met sociale integratie, de strijd 
tegen kinderarmoede, aandacht voor gehandicapten en ouderen, 
interculturele en sociale verbetering van het onderwijs, enz. 
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Turkije:

• Oproep tot het indienen van voorstellen voor het ondersteunen van 
maatschappelijke organisaties die zijn gevestigd in Turkije (CSD-V) CFCU;

Deze oproep is een centraal financieringsartikel voor de lokale non-
profitorganisaties die subsidies tussen 60.000 euro en 200.000 euro 
kunnen aanvragen. Het project dekt maximaal 90% van de in aanmerking 
komende kosten, dus u moet voor 10% van het totale bedrag 
medefinanciering ontvangen.

Alleen organisaties die lokaal actief zijn, dienen hun voorstellen in op 
basis van de prioriteiten van de oproep.

• Specifieke doelstelling om de bilaterale uitwisselingen en 
samenwerking tussen maatschappelijke organisaties (CSO’s) in Turkije 
en de EU op lokaal, regionaal en nationaal niveau te vergroten. Mede-
indieners of gelieerde partners van de EU kunnen daarom deel uitmaken 
van dit voorstel.
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• Gemeente Bursa

Gemeenten vinden dit idee misschien nuttig en als u uw concept goed 
presenteert, kunnen zij u financieel ondersteunen of u helpen het woord te 
verspreiden.

• Sabancı Foundation Funds

• Woonachtig in Turkije

Het voorstel moet worden ontwikkeld door verenigingen, stichtingen, 
coöperaties en universiteiten. Minimaal 50.000 TL en maximaal 200.000 TL 
subsidie per project.

De belangrijkste activiteiten van de projecten op het gebied van onderwijs 
dienen binnen de grenzen van Turkije plaats te vinden en kunnen 
maximaal 12 maanden van toepassing zijn.

• HOPES gelden

HOPES verstrekt financiering voor innovatieve korte termijn 
onderwijsprojecten die worden uitgevoerd door lokale en regionale 
onderwijsinstellingen. Het doel van de oproep tot het indienen van 
voorstellen is om het aantal vluchtelingen van middelbare leeftijd uit 
Syrië en jongeren uit gastgemeenschappen die deelnemen aan hoger 
onderwijsprogramma’s en opleidingscursussen, inclusief innovatieve 
vervolgopleidingen en taalcursussen, te vergroten.

Het is van plan het vluchtelingenonderwijs te bevorderen via een betere 
toegang tot online bronnen, innovatieve cursussen en educatieve 
ondersteuning. Lokale organisaties kunnen fondsen aanvragen voor hun 
projecten met minimum van €6.000 tot € 60.000 voor een maximale duur 
van twaalf maanden.

Nederland:

• VSB Fonds is een landelijk fonds dat een grote geschiedenis heeft in 
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het financieren van projecten van organisaties die mensen met elkaar 
verbinden en bij elkaar brengen. 

Iedereen die actief anderen uitnodigt om deel te nemen aan projecten 
die nieuwe verbindingen leggen tussen verschillende mensen met 
verschillende levensstijlen of die persoonlijke groei en toegang tot nieuwe 
kansen en meer kansen bieden. Zodat iedereen zijn of haar plaats krijgt in 
de Nederlandse samenleving en zich kan aanmelden voor financiering.

• De Tel Mee Met Taal-ssubsidie maakt investeren in taal gemakkelijker door 
te financieren en legt een solide basis voor het realiseren van uw plannen. 

Tel Mee Met Taal is een initiatief van de rijksoverheid. Dit platform heeft als 
doel om laaggeletterdheid terug te dringen door stakeholders op lokaal 
en regionaal niveau met elkaar in contact te brengen. Lokale organisaties 
kunnen zich aanmelden voor hun deelnemers en bedrijven/werkgevers 
kunnen zich aanmelden voor hun werknemers. 

• Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Ze zijn 
er voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de sociale verbinding in 
Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Ook veel projecten 
waarin het leren van de Nederlandse taal en direct contact met anderen 
tot stand komt, kunnen in aanmerking komen voor financiering.

• Fondsenwervingonline. Deze website is opgezet als een toegangspoort 
tot het vinden van financiering voor projecten over verschillende 
onderwerpen.

Op het gebied van taalonderwijs en -training kunt u veel organisaties en 
fondsen vinden die projecten kunnen financieren die als doel hebben of 
die het leren van de Nederlandse taal omvatten/gebruiken om hun doel te 
bereiken. 

Dit kan variëren van werkgelegenheid, onderwijs, integratie of gewoon het 
behoud en de promotie van de Nederlandse taal als nationaal en cultureel 
erfgoed.
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6. Beste praktijken uit de 
partnerlanden  

Beste praktijken 

Voorbeelden van beste praktijken uit Finland

Cafe Lingua in Helsinki

Het evenement wordt één keer per week georganiseerd, elke 
maandagavond van ca. 19-22 uur. Het loopt al meer dan 12 jaar regelmatig 
en verandert van een studentenevenement in een evenement waar mensen 
van alle leeftijden en met alle achtergronden aan deelnemen.

Materialen zijn onder andere flashcards (fotokaarten voor beginners, 
discussie- en debatkaarten voor gevorderden) en verschillende spellen 
(naamspel, Alias, memory game, etc.).

De evenementen zijn voor iedereen toegankelijk en soms zorgt bijvoorbeeld 
het grote aantal Finse leerlingen voor veel stress bij de Finse mentor, omdat 
ze niet iedereen tegelijk kunnen helpen. Deelnemers hebben ook de neiging 
om verschillende niveaus te hebben, en het is niet altijd mogelijk voor de 
docent om iedereen individueel te begeleiden.

Volgens de feedbackonderzoeken hebben alle deelnemers het evenement 
als nuttig ervaren. De meeste respondenten beschouwden het oefenen 
van de taal die je studeert met moedertaalsprekers als het beste van het 
evenement. Ook het ontmoeten van mensen en het maken van vrienden 
werd belangrijk geacht.

Meer taalcafés in Finland vindt u in het gedeelte met links op pagina 70
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Reacties:

Mensen ontmoeten, een taal oefenen met native speakers.”

“Gewoon dat je kunt oefenen in de taal die je studeert. Dat is eigenlijk de enige 
manier om goed te leren praten. Ik hou ook van de vriendelijke ongedwongen 
sfeer. “

“Het is sociaal en informeel. Gemakkelijk om mensen te leren kennen en te 
oefenen met spreken.”

Suggesties voor verbetering:

“Misschien kunnen de tekens voor verschillende talen op een of andere manier 
prominenter zijn. En, natuurlijk zou het waarschijnlijk efficiënter zijn als er aan 
elke tafel een moedertaalspreker/ tutors aanwezig zouden zijn, maar ik weet 
dat dat niet mogelijk is. “

Hoofdstuk 6

Voorbeelden van beste praktijken uit Zweden

Language Voices cafe in Kristianstad

Ons taalcafé Kristianstad ligt is gelegen aan het Folkuniversitetet in Kristianstad, 
Zweden, en is gestart in december 2017.

We hebben vrijwilligers van Chripu (Hogian Universiteit van Kristianstad) en 
van Rotary in Kristianstad. Vrijwilligers hebben verschillende achtergronden, 
zoals taaldocenten, verpleegkundigen, begeleiders enz. Ze zijn facilitators in 
het café.

We ontmoeten elkaar op dinsdagen tussen 13.30 en 15.30 uur, we bespreken 
wat we gaan doen en splitsen ons op in kleinere groepen met verschillende 
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onderwerpen. Het materiaal dat we gebruiken is van beginners tot gevorderden, 
afhankelijk van de taalvaardigheden van de deelnemers.

We gebruiken flash-kaarten, memorie, afbeeldingen en teksten om het gesprek 
te starten. Vaak willen de deelnemers onderwerpen bespreken als “Hoe zoek ik 
een baan?” En “Wat moet ik denken van een interview?” Ze willen ook weten over 
ongeschreven regels in Zweden en overeenkomsten / verschillen tussen onze 
culturen en gebruiken.

Er doen zo’n rond de 14-20 mensen nemen deel aan het Café en we denken dat 
dit aantal goed is, omdat we dan 4-5 groepen met verschillende onderwerpen en 
niveaus kunnen krijgen en iedereen een kans heeft om te praten.

We hebben gepland dat het taal café in de toekomst zal worden voortgezet en 
hopen dat het aantal deelnemers en vrijwilligers zal toenemen. Het doel is om uit 
te breiden met verschillende talen. In onze taal cafés is er een goede sfeer en veel 
plezier, en we hebben altijd een goede kop koffie en cake.

Find more language cafes in Sweden in the links section on page 71

Voorbeelden van beste praktijken uit België

Het Belgische Cafè Lingua werd in april 2018 gelanceerd in Boentje Zero Waste 
Café. De locatie werd gekozen vanwege het sociale geweten en de noodzaak 
om zowel Westerse als Midden-Oosterse bezoekers van Cafe Lingua welkom 
te heten.  Aanvankelijk werden de sessies om de twee weken gehouden 
op een vrijdagavond 17: 00-19: 00 uur. Het is nu echter veranderd in elke 
zaterdagmiddag van 15: 00-17: 00 uur. De aangeboden talen zijn Engels, Frans, 
Nederlands, Arabisch en af en toe Turks en Farsi. De studenten variëren van de 
lokale gemeenschap tot vluchtelingen.

Als een spin-off van het Cafè Lingua zijn we een vrouwenkring die  begonnen 
die op dezelfde locatie wordt gehouden. Dit is een taaltafel die alleen voor 
vrouwen is bedoeld en waarin ook informatie wordt uitgewisseld om vrouwen 
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in hun integratieproces te ondersteunen. Naast de vrouwenkring hebben we 
ook Kid’s Corner, dat is gratis kinderopvang in een kamer boven in het café, 
waar de kinderen van de vrouwen in de gaten worden gehouden door een 
vrijwillige babysitter, die verhalen leest en spelletjes in de doeltalen, Frans en 
Nederlands, verzorgt. Er zijn veel andere taaltafels in België die soortgelijke 
activiteiten aanbieden als onze Café Lingua.

Language Voices cafe in Brussels

Dankzij de Erasmus-financiering creëren we elke vrijdag een Language 
Voices Taal Café in Boenjen, Zero Waste Café: Place Colignon 18, 1030 
Schaarbeek, Brussel

Meer taalcafés in België vind u in de sectie links op pagina 73

Cafe Lingua Festival

Café Lingua Festival is een gelegenheid 
om verschillende culturen en 
gemeenschappen van Brussel bij elkaar 
te brengen, in een omgeving waar 
iedereen elkaars talen, muziek en eten 
kan ontdekken!

Gehost door de levendige ruimte van 
La Serre, is het festival een uitgebreide 
versie van het project Cafè Lingua, geleid 
door Welcome Home International. 
We stimuleren integratie aan als een 
tweerichtingsproces tussen de lokale 
bevolking en nieuwkomers, door middel 
van sociale projecten die taalverwerving 
en niet-formeel onderwijs bevorderen.

Het festival biedt plaats aan 10 
verschillende taaltafels, begeleid door 

eten, drinken, muziek & dansen uit de 
Levant onder leiding van de geweldige 
groep Watan Dabke. Kom en geniet van 
de schoonheid van de multiculturele 
samenleving van Brussel!

Vrouwenkring

Welcome Home International, België 
is in de herfst de ‘Women’s Circle’ 
bestuurt. Onderzoek en praktijk hebben 
bijgedragen aan de officiële lancering in 
februari 2019. Een tijd voor vrouwen van 
alle achtergronden om talen te oefenen 
en informatie en cultuur uit te wisselen, 
met gratis kinderopvang op de locatie. 
Het taalmateriaal voor het evenement 
is gebaseerd op onderwerpen als 
gezondheidszorg, het vinden van een 
baan, het invullen van administratieve 
formulieren en de basisbeginselen van 
het leren van een taal.
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Voorbeelden van beste praktijken uit Nederland

Er zijn verschillende taalcafés in Nederland en de regio Maastricht. De 
meeste van hen bieden onderdak aan Nederlandstalige cursisten, met 
als doelgroep vluchtelingen en zogenaamde “inburgeraars” - mensen die 
studeren om aan de criteria voor een verblijfsvergunning te voldoen. In 
die zin is Language Café Maastricht uniek, omdat het de ambitie heeft om 
zowel Nederlandse studenten als mensen die een andere taal leren bij 
elkaar te brengen. Soortgelijke meertalige cafés zijn te vinden in de grotere 
steden in het westen van Nederland.

In Amsterdam kondigt het Amsterdams Taal Café  zijn activiteiten aan op 
de website van Meetup. Ze rouleren tussen Nederlandstalige cafés en 
(thematische) meertalige meetups. Vrijwilligers krijgen een gratis drankje 
voor hun hulp, deelnemers betalen 4 euro betalen om mee te doen

Language voices cafe in Maastricht

Language Café Maastricht is een nieuw meertalig talencafé, dat vanaf mei 
2018 wekelijks plaatsvindt. Het café is op dinsdag van 18.00-20.00 uur in 
Brasserie Tapijn, omgeven door universiteitsgebouwen en opkomende 
creatieve ruimtes, en biedt de mogelijkheid om Nederlands en andere talen 
te oefenen in een informele setting.

Wij bieden flashcards, spelletjes en ander materiaal om het een leuke en 
boeiende activiteit te maken voor alle deelnemers.

Meer taalcafés in Nederland vindt in het gedeelte links op pagina 74
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Voorbeelden van beste praktijken uit Spanje

In onze regio begon het taalcafé een jaar geleden spontaan in een bar 
genaamd Pepe’s House door een groep studenten van ons centrum met elke 
dinsdag een bijeenkomst. Later organiseerden we wekelijkse bijeenkomsten 
in de klas als een intern initiatief van ons centrum in Albuñol en in Gualchos 
- Castell de Ferro op donderdagmiddag. In Albondon is het café in maart 
2018 van start gegaan en zij hebben twee bijeenkomsten gehouden met de 
medewerking van het Guadalinfo Center. In La Rabita werden onregelmatig 
bijeenkomsten georganiseerd met een groep studenten van ons centrum.

Pepe’s House is een grote bar met veel tafels en een open ruimte gelegen 
in het centrum van Albuñol. Elke dinsdagochtend ontmoeten we elkaar 
daar in de bar of op het terras en op deze manier kunnen ze ook hun 
bedrijf promoten. Ons idee is ook om Taalcafés in La Rábita en Albondón te 
promoten, en we hebben er enkele onderhandelingen voor gevoerd met 
twee restaurants: Guillermo’s House in La Rabita en Albondon Restaurant in 
Albondon.

Language Voices Cafe in Albunol

Ons taalcafé in Albuñol, een taalcafé  in het Spaans, vindt elke 
dinsdagochtend plaats in Albuñol, georganiseerd in de bar Casa Pepe. 
Het is een evenement waar mensen op een informele manier Engels 
en Spaans kunnen oefenen, op een informele manier met moedertaal 
sprekers. In de toekomst willen we het aantal talen uitbreiden. Het 
gebeurt aan verschillende tafels, elke tafel heeft zijn eigen taal om te 
oefenen en de deelnemers kunnen op elk gewenst moment van tafel 
wisselen. Het gebruikte materiaal varieert van flashcards met foto’s om 
een debatonderwerp, discussies of verschillende standpunten, tradities en 
partijen te introduceren tot bordspellen, kaarten, geheugenspelletjes, echte 
objecten, enz. Deelname is gratis en beschikbaar voor iedereen die  Engels 
en Spaans wil leren en oefenen.
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Voorbeelden van beste praktijken uit Italië

Het Taalcafé in Sorrento wordt twee keer per maand georganiseerd 
in het Sant’ana instituut, in de middag van 18.00 tot 19.30 uur. Het 
werd gelanceerd in maart 2018. Na de zomervakantie beginnen de 
bijeenkomsten weer op 9 oktober.

De meest gesproken talen zijn Italiaans, Engels (verschillende 
niveaus), Spaans, Frans. De meeste deelnemers zijn studenten van 
het Sant’Anna Institute, waaronder Italiaanse studenten van vreemde 
talen, Amerikaanse universiteitsstudenten en buitenlandse volwassen 
studenten van de Italiaanse taal. De docenten zijn de leraren van 
Sant’Anna en gevorderde studenten Italiaans en vreemde talen.

De meest gebruikte lesmethoden zijn onder meer gratis conversatie, 
flash-cards en ander educatief materiaal dat is geüpload op de 
Language Voices-website, audiobestanden en video’s. Flashcards en 
educatief materiaal gemaakt met speciale tools, zoals TLM, zijn het 
meest effectief omdat ze communicatievaardigheden ontwikkelen 
zonder saai te zijn.

De deelnemers stelden dat het beste aan de bijeenkomsten de 
mogelijkheid is om vreemde talen te oefenen in een informele 
en stressvrije omgeving; de mogelijkheid om nieuwe vrienden 
uit verschillende landen te ontmoeten; de mogelijkheid om zich 
te concentreren op communicatieve vaardigheden.  De meeste 
Italiaanstalige cafés baseren hun evenementen op gratis en informele 
gesprekken; in enkele gevallen wordt er gebruik gemaakt van 
audiovisueel materialen en webmateriaal.

Omdat veel van hen gevestigd zijn in grote steden met veel toeristen en 
buitenlandse universiteitsstudenten (inclusief Erasmus-studenten), zijn 
ze in staat om gemakkelijk toeristen en studenten aan te trekken voor 
hun evenementen; het regelmatig investeren in marketing en promotie 
en het betrekken van internationale studenten en expats is een van de 
factoren van hun succes.
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Language Voices cafe in Sorrento

Language Café Sorrento is een internationaal, meertalig evenement waar 
mensen kunnen oefenen in verschillende talen. De eerste bijeenkomst van 
ons Taalcafé werd georganiseerd in maart 2018. Er worden verschillende 
talen gesproken in verschillende niveaus, zowel moedertaalsprekers 
als niet-moedertaalsprekers komen erbij en u kunt van tafel/niveau 
veranderen wanneer u dat wilt. De evenementen omvatten vrije discussie, 
socialisatie, het spelen van bordspellen en ander materiaal.

Leraren en gevorderde studenten van Sant’Anna helpen ons als docenten. 
Het evenement vindt om de andere donderdag, 18-20 uur plaats. Er zijn ca. 
15 deelnemers per bijeenkomst met 3 of 4 tafels / talen. Het evenement 
wordt voornamelijk geadverteerd via de Facebook-groep ‘Language Cafe 
Sorrento’. Deelname is gratis en voor iedereen beschikbaar!

Meer taalcafés in Italië vindt in het gedeelte links op pagina 74

Hoofdstuk 6

Reacties:

“Het is een leuke manier om vreemde talen te oefenen zonder zich te vervelen en 
altijd nieuwe mensen te kennen”; “Het kan handig zijn voor beginnende sprekers 
als er meer Italianen naar dit evenement komen”.

Suggesties voor verbetering:

“Meer muziek en recreatie” en “meer Italianen die de evenementen bijwonen; met 
Italiaanse muziek aan; meer talen aanbieden; meer volwassenen informeren.”
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Voorbeelden van beste praktijken uit Turkije:

Language Voices cafe in Bursa

In onze regio zijn wij het eerste en enige taalcafé dat wekelijks en gratis 
in gebruik wordt genomen.  Language Café Bursa biedt vijf verschillende 
talen, waaronder Frans, Engels, Turks, Spaans en Arabisch. We hebben 
docenten die deze talen als hun moedertaal spreken. We ontmoeten elkaar 
op maandag om 19.00 uur. We gebruiken projectmaterialen van Language 
Voices die ons consortium heeft gemaakt, zoals spelletjes, afbeeldingen, 
flash cards, discussiekaarten, enzovoort.

Taal Café Bursa is een evenement dat plaatsvindt in het kader van het 
EU-project  Language Voices. Language Café Bursa wordt elke week op 
maandag georganiseerd in het Sanat-Mahal Café. Het gaat regelmatig 
verder met een gemiddelde van 50 deelnemers.

Het is de bedoeling om het leren van talen gemakkelijker en toegankelijker 
te maken door het aanbieden van lesmateriaal in het Engels, Frans, 
Arabisch en Spaans. Respectievelijk voor elke taal neemt een docent de 
leiding over de organisatie en ondersteunen hij/zij de taalontwikkeling van 
de deelnemers op verschillende niveaus. Docenten die Frans en Spaans 
als moedertaal hebben,  moedigen deelnemers aan om te leren door te 
spreken in het kader van informeel onderwijs. Naast het informele karakter, 
worden de onderwijsmaterialen door de projectpartners in verschillende 
talen, zoals het Fins, Engels, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans, Arabisch 
en Turks voorbereid. Taalkaarten, spellen, geïllustreerde alfabetkaarten, 
discussiekaarten zijn slechts enkele materialen die we in onze taalcafés 
hebben gebruikt.

Deelname is gratis en voor iedereen beschikbaar.

Meer taalcafés in Turkije vindt u in het gedeelte links op pagina 73
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7. Materiaal voor het leren van 
talen
Onderzoek (gebaseerd op vragenlijsten van partners of interviews met 
volwassenen/docenten) in partnerlanden over de meest populaire 
manieren om talen te oefenen, huidige instrumenten, populaire methoden 
en materiaal voor het leren van talen in informele zin:

• Online tools:

Je kan werkbladen, spelletjes en flashcards maken met behulp van online 
tools voor docenten. Wij gebruikten  www.thelanguagemenu.com om 
het materiaal voor Language Voices te creëren. Deze website heeft 24 
verschillende online tools om werkbladen te maken met 40 talen die 
kunnen worden gekruist voor de creatie van tweetalig materiaal. 

Een andere goede bron isrial  LiveBinder die meer dan 500 tools biedt voor 
het maken van verschillende soorten materiaal.

• QR codes: maak QR codes met vragen om samen te werken in groepen. 
Dit soort materiaal kan ook gebruikt worden voor een speurtocht door de 
stad.

• Gebruik online flashcard hulpmiddelen zoals Brainscape om digitale 
flashcards, beelden, beelden + teksten, discussieonderwerp kaarten te 
maken en uw iPad bij de taal cafés naast de gelamineerde kaarten of raad-
spelletjes te gebruiken.

Hoofdstuk 7
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Methoden voor het oefenen van woordenschat en grammatica

We hebben de materialen gemaakt via het gebruik van  www.
thelanguagemenu.com web tool. 

Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van:

• Rollenspellen

• Foto’s, flashcards en werkbladen

• Kordspellen en interactieve spelletjes

• Korte film mét en zonder ondertiteling

• Oxford en Cambridge luisteren, spreken, lezen van materialen en essays en 
tests met discussie sessies nadat de taak is voltooid

• luisteren naar muziek, het lezen van de teksten en zang

• online games en online chats

• met Pen Pals (penvrienden)

• een dagboek bijhouden

• onze eigen materialen gemaakt met Adobe Creative cloud-software

• groeps-en individuele discussies

• het lezen van kranten, het bespreken van nieuws, en actuele gebeurtenissen, 
enz.

• grammaticale oefeningen en teksten

Tutors suggereren ook Video’s of podcasts in overeenstemming met de 
deelnemers niveau en interesses en grammatica oefeningen.
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• Amerikaanse TESOL materialen

Werken met native speakers

• Team-building games om alle deelnemers te betrekken en ze effectief te 
maken in het proces van spreken.

• Culturele activiteiten, zoals liederen uit verschillende culturen. Het 
onthouden van teksten van de liedjes en zingen Karaoke. Deelnemers 
brengen voedsel en groenten die behoren tot de nieuwe cultuur die zij 
bestuderen.

• Kijken naar BBC podcasts en geven een korte presentatie wat we hebben 
begrepen.

• Storytelling is een van de nuttige tools die we implementeren om de 
spreekvaardigheid te verbeteren. Schrijven of samen een verhaal maken. 
Dit kan gedaan worden in de loop van enkele weken, of binnen een sessie. 
Door samen het schrijven van een verhaal, oefen je luisteren, spreken en 
grammatica.

• Luisteren: docenten kunnen audio-of video bestanden (authentiek 
materiaal), waaronder: dialogen, interviews, monoloogs van TV-netwerken 
of gratis websites.

Docenten kunnen een aantal vragen (gesloten of open, afhankelijk van het 
niveau van de deelnemers en video typologie).

• Spreken: een van de meest geschikte instrumenten is rollenspel:

-een verhaal: hoe een watermolecuul reist van de Oceaan naar het 
vasteland en dan weer terug naar de Oceaan.

-een brief: deelnemers maken deel uit van een wetenschappelijke groep 
die een expeditie naar de ruimte organiseert en moet een brief schrijven 
aan de leden van de parlementen over het belang van de financiering van 
een dergelijke expeditie, door te benadrukken hoe de gegevens kunnen 
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49 Handboek voor organisatoren van Taalcafés 



Materiaal voor het leren van talen

worden gebruikt ten goede van de samenleving.

-een probleem verklaring: de deelnemers kunnen een beschrijving van het 
probleem, alternatieve verklaringen van zijn oorzaken en een actieplan verstrekken

-een politiek standpunt: Dit brengt bewijs uit verschillende disciplines, zoals sociale, 
economische en wetenschappelijke onderzoeksresultaten.

-een toespraak: de deelnemers kunnen de rol van het tegen of voor – de stelling – 
krijgen, bijvoorbeeld, over het klimaat of het huwelijk tussen mensen van hetzelfde 
gesclacht. 

De hierboven genoemde onderwerpen worden aanbevolen voor gevorderde 
deelnemers.

Tips voor het verwerven van materiaal

• Vinden van bordspellen en kaart/quiz spelletjes in tweedehands winkels.

• Vinden van printkaarten, games en foto’s van online bronnen.

• Plaats berichten op uw Facebook-pagina/groep, Twitter en vraag of iemand heeft 
oude bordspellen te doneren aan het Language Cafe. 

• Gebruik tijdschriften, reclame flyers en kranten als materiaal.

• Gebruik Props. Alle soorten dingen kunnen worden meegeracht en die kunnen 
worden gebruikt om uit te leggen wat ze zijn, hoe ze eruit zien, waarvan ze zijn 
gemaakt, waarvoor je het gebruikt én wat de alternatieve gebruiken ervan kunnen 
zijn.

In het Language Voices project, hebben we materiaal ontwikkeld in alle 
partner talen en een aantal extra talen voor gebruik in het Language Cafe, 
met inbegrip van foto en woordkaarten, debat- en discussie- kaarten en 
spelletjes en oefeningen. Je treft het materiaal op onze website hier. 

50



8. Ice-Breakers en team-
building games
Ice Breakers kunnen een effectieve manier van het starten van een training 
of teambuilding evenement. Als interactieve en vaak leuke sessies, ze 
helpen de deelnemers om elkaar beter leren kennen en liggen in lijn met 
het doel van het evenement.

De Ballen Kuil

1. Geef elke student 3 of 4 stukjes papier en vraag hen om een vraag of een 
instructie hierop te schrijven, herinneren hen eraan hun verbeelding te 
gebruiken. We willen geen saaie vragen als: “Waar komt u vandaan?”.

2. Zodra zij een vraag hebben opgeschreven, vraag hen het papier in 
een prop naar het midden van het lokaal te gooien – in de ballenkuil. Als 
iedereen klaar is zijn er veel vragen in de ballenkuil . Voor de leraar is ook 
de moeite waard om een aantal vooraf gemaakte vragen in de ballenkuil te 
plaatsen.

3. Vraag de studenten naar het midden van het lokaal te komen, verdeel 
ze in paren en vraag hen een ‘ bal ‘ uit de kuil te vissen. Vervolgens 
beantwoorden van die vraag, hierna stellen ze deze vraag aan hun partner.

4. Zodra ze de vraag hebben beantwoord vertel je hen om de ‘ bal ‘ terug te 
gooien in de put zodat deze weer door een ander kan worden gepakt.

5. Wissel de paren na enkele minuten, dit om ervoor te zorgen dat 
studenten de kans krijgen om met zoveel mogelijk mensen te spreken.

6. Geef opbouwende feedback, en vraag studenten om alle interessante 
dingen die zij geleerd hebben over hun nieuwe klasgenoten te delen.
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Ice-Breakers en team-building games

De Marshmallow Challenge

1. Verdeel de studenten in groepen van 4.

2. Geef elke groep: 20 droge spaghettis, een taperol, een touwrol, en 
een marshmallow.

3. Het team die de hoogste constructie hiermee kan bouwen wint. 
De truc om te winnen: de marchmallow bevindt zich boven op  de 
constructie. 

4. Met de Marshmallow Challenge, versterk je het brainstormen van de 
groep en draag je bij aan diens probleemoplossende vaardigheden. 
Bovendien is het ook erg leuk, een win-win dus.

Een Woordenspel

1. Deel de deelnemers op in in kleinere groepen.

2. Vraag hen met hun groep een woord te delen dat ‘X’ beschrijft.

3. Zodra zij het woord met hun groep hebben gedeeld, nodig je hen uit 
om hun woord met de volledige ruimte te delen.

4. Dit spel moedigt iedereen aan om na te denken over een bepaald 
onderwerp in kleinere groepen, dit kan de deelname van de mensen 
verhogen tijdens de meeting/vergadering.

Gekke Vragen en Antwoorden

1. Je zult twee indexkaarten voor elke volwassene nodig hebben die zal 
deelnemen aan het spel. Tip: Als je de kaarten na het spel verzamelt dan 
kun je dit spel meerdere keren gebruiken.

2. Op de helft van de kaarten schrijf je zo veel vragen als je volwassenen 
hebt die meedoen. En op de andere helft schrijf antwoorden uit onze 
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lijst. Hier zijn enkele suggesties:

3. Verdeel de kaarten in twee stapels, een stapel voor de vragen en een 
stapel voor antwoorden.

4. De eerste speler kiest een vraag en leest die hardop voor.

5. De volgende speler kiest een antwoord en leest die hardop voor. Deze 
twee kaarten houdt je achter.

6. Speel spel totdat alle vragen zijn gesteld en beantwoord.

Vlaggen van Verbeelding Spel

Geef ieder een vel papier, pennen, en gekleurde potloden, krijt, en/
of markers. Leg de activiteit uit: “we gaan nu vlaggen tekenen die ons 
vertegenwoordigen of symboliseren. Het ontwerp van je eigen vlag 
bevatten een aantal symbolen of dingen die symboliseren wie je bent, of 
wat je leuk of belangrijk vindt. Je kunt je vlag daarna met ons delen als je 
wilt. 
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Voor ideeën kun je denken aan:

· een gitaar (passie voor muziek)

· een tennis racket (voor iemand die geniet van sport)

· een land als India (dat je toetreding in een land vertegenwoordigt)

Geef iedereen een bepaalde hoeveelheid tijd om te tekenen (bijv. 
15-20 minuten), hierna roep je de groep opnieuw bijeen. Vraag om 
vrijwilligers die hun vlaggen willen delen samen met de betekenis van 
wat zij daarmee willen overbrengen. Als het een grote groep is dan 
kun je iedereen in kleinere groepen verdelen, en hen vragen om hun 
vlaggen met elkaar te delen. Je kunt er ook voor kiezen een klein aantal 
vrijwilligers hun vlag te laten delen.

Variaties

Nadat iedereen klaar is met het delen van de individuele vlaggen dan 
kun je - in het geval dat het een grote groep is - vragen dat iedereen 
samen gaat brainstormen om tot ideeën te komen over een grote vlag 
voor de hele klas. Delegeer de deelnemers zich te richten op bepaalde 
delen van het maken van de vlag. Een alternatief: je kunt de individuele 
vlaggen verzamelen en hen samen laten plakken op een draad om een 
soort lappendeken van individuele vlaggen te creeëren, die creatie zal 
dan de klas diens eenheid vertegenwoordigen.

Ben ik de enige die...?

Deze activiteit zorgt voor een informele sfeer en helpt zowel de trainer 
als de deelnemers om elkaar te leren kennen.

De context heeft betrekking tot interculturele competentie, de activiteit 
verhoogt de bewustwording van de uitdagingen die mensen ervaren 
door dingen die worden beschouwd als “anders”. Hoewel mensen 
een heleboel dingen met elkaar in gemeen hebben, zijn mensen ook 
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verschillend en uniek. Het kan soms moeilijk zijn voor ons om om te gaan 
met deze culturele verschillen. De belangrijkste doelstelling van deze 
activiteit is om inzicht te krijgen in dat mensen verschillend zijn en dat het 
belangrijk is om zich hier hier bewust van te zijn.

Als “de enige” kan een alledaagse ervaring vooral voor immigranten en de 
deelnemers van deze activiteit ervaring deze eerste hand. De groep staat 
in een cirkel. U als de trainer vragen de deelnemers: “Gelieve na te denken 
over iets (een gewoonte, een ervaring, een omstandigheid...), waarvan je 
denkt dat niemand anders in de kamer die deelt.”

Dan stapt elke deelnemer in het midden van de cirkel, een voor een, en 
zegt: “Ik ben de enige, die...” (bijv. “... altijd rode sokken draagt”). Als er 
iemand anders in de groep is die hetzelfde deelt, sluit deze persoon zich 
aan bij de andere deelnemer in het midden van de circel om dit aan te 
laten zien. In het geval van niemand anders van deze ervaring deelt blijft 
de groep buiten de circel staan.

Het is niet belangrijk om iedereen om de beurt te laten gaan Soms neemt 
het de druk van mensen af, en stelt het hen in staat om dit zelf te doen 
zodra ze kunnen denken aan een gewoonte, hobby, ervaring, enz.

Het is geen verplichting om de ervaring perse uniek te laten zijn, dus een 
waarvan de deelnemer denkt dat niemand anders het met hen deelt.

Het Naam Spel

Elke deelnemer introduceert zichzelf met hun naam aan de groep, dit 
in combinatie met een aantal persoonlijke eigenschappen/weetjes/
interesses. Dit creëert een persoonlijke sfeer vanaf het begin.

Sociale en maatschappelijke dimensies van namen kunnen ook worden 
onthuld: sommige mensen worden vaak ten onrechte aangesproken als 
een man/vrouw; mensen met zeldzame of ongewone namen gebruiken 
soms een andere naam om het voor anderen gemakkelijker te maken; Enz. 
Het wordt duidelijk wat een enorm effect op de eigen identiteit van de 
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naam heeft. En soms worden sommige grappige persoonlijke verhalen 
verteld die een ontspannen atmosfeer verstrekt.

Duur ca. 20-30 minuten-afhankelijk van de groepsgrootte.

Elke deelnemer moet zichzelf introduceren.

De groep staat in een cirkel.

De begeleider instrueert de groep: elke persoon introduceert zichzelf 
door de antwoorden op de volgende vragen te vermelden:

-Wat is je naam?

-Wie heeft je je naam gegeven?

-Wat betekent je naam?

-Kun je denken aan een kort verhaal met betrekking tot je naam?

Om het ijs te breken, kan de begeleider beginnen.

Een Woord

Houd het simpel, vraag iedereen hun huidige stemming in een woord 
te beschrijven. Vraag de deelnemers vervolgens hun eigen woord uit te 
leggen - als je wilt meer diepte wilt geven aan dit ijsbreker spel, maar je 
ook gewoon met de flow gaan en genieten van hoe cryptisch sommige 
van de antwoorden kunnen worden.

“Ik voel me (een) Alpaca.”

Ice-Breakers en team-building games
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Favoriete knock-knock ijsbreker

Vraag iedereen naar hun lievelings knock-knock grap. Deelnemers mogen 
zeker onderzoek doen op hun telefoon, en lachen is verplicht. 

Toiletpapier ijsbreker

Dit idee van Lifehack vereist minimale inspanning en minimale middelen. 
Om te spelen, geef je een rol wc-papier door en vraag je iedereen er de 
hoeveelheid velletjes af te trekken gelijk aan hoeveel ze meestal zou 
gebruiken.

Iedereen zal waarschijnlijk denken dat je gek bent.

Wanneer het toiletpapier de ronde heeft gemaakt, telt iedereen hun 
velletjes, het aantal getelde velletjes behoort tot de leuke feiten die ze 
moeten onthullen over zichzelf.

Speed “dating” ijsbreker

Plaats ieder naast iemand waar ze normaliter niet mee samenwerken. 
Vraag vervolgens aan de deelnemers om naar rechts te kijken en met 
diegene 1 minuut te praten. Het doel is simpel: 5 gesprekken in 5 minuten. 
Een timer instellen; elke keer als de zoemer afgaat, is het tijd voor mensen 
om een nieuwe conversatie partner te vinden.

Dingen met elkaar gemeenschappelijk hebben

Deze FairyGodBoss icebreaker helpt teamgenoten elkaar op een dieper 
niveau te leren kennen door te ontdekken wat hun overeenkomsten zijn.

Deel mensen op in groepen en vertel hen om erachter te komen hoeveel 
dingen ze met elkaar gemeen hebben. De groep die ontdekt de meeste 
dingen met elkaar gemeenschappelijk te hebben zint, dus het loont om 
door te vragen en te luisteren. (Fysieke kenmerken, kleding of kleuren 
daarvan tellen niet mee!)
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Elke groep zal presenteren wat ze gemeen hebben met elkaar. Laat 
de overige deelnemers hun hand de lucht in steken als zij dit ook 
gemeenschappelijk hebben met de presenterende groep.

Twee waarheden en één leugen

Er zijn twee echte verhalen - de 2 waarheden en 1 leugen. Leuke 
manier om iedereen betrokken te houden en om eens goed te lachen. 
De groep zit in een cirkel, ga de circel rond; elke persoon introduceert 
zichzelf, en deelt 2 waarheden over henzelf en 1 leugen. De rest rest 
moet raden welk verhaal de leugen is van de drie.

Een goed jaar

Deze is leuk! Geef iedereen een munt. Vraag aan elk van de deelnemers 
om de rest iets over hun jaar te vertellen dat dat jaar gedenkwaardig 
maakte (als de munt ouder is dan de persoon in kwestie, ruil de munt 
om voor nieuwe!)

Veroordeel me niet

Laat elk teamlid iets wat ze hebben gedaan de afgelopen week, wat ze 
ook nog niet hebben gedeeld met anderen en waar zich schuldig over 
voelen opschrijven op een papiertje – anoniem natuurlijk.

Daar zitten al snel grappige dingen tussen: ik at mijn dochter/zoon 
haar/zijn laatste fruit snack. Maar er kunnen ook andere dingen naar 
voren komen zoals: Ik heb per ongeluk mijn autodeur op iemand anders 
de auto gelagen (geen schade gelukkig!).

Soms is het best goed om onszelf te bevrijden van iets wat we hebben 
gedaan dat afgekeurd kan worden.

Ice-Breakers en team-building games
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Iets over mij

Elk lid van de groep moet iets waars over zichzelf delen. Als het ook waar is 
voor iemand anders in de groep, moet deze persoon opstaan.

Papieren vliegtuig spel

Deze ijsbreker is leuk voor deelnemers die ten minste op een hoger-
beginners niveau zitten.

Om te beginnen, de deelnemers schrijven drie tot vijf feiten over zichzelf 
op een stuk papier. Dan zetten ze hun creativiteit aan het werk door het 
in een papieren vliegtuigje te vouwen. (Als je niet zeker weet hoe je een 
vliegtuigje dat vliegt vouwt, bekijk dan dit artikel over het maken van de 
beste papieren vliegtuigen.)

Tel af van 3, en laat iedereen hun vliegtuigjes gooien richting het midden 
van de kamer. Dan vraag je de deelnemers een-voor-een de  vliegtuigjes 
die dicht bij hen liggen te pakken.

Om de beurt lezen de deelnemers de opgeschreven feiten op de papieren 
vliegtuigjes en proberen zij te raden van wie het afkomstig is. Laat de rest 
van de klas helpen als mensen vast komen te zitten.

Als je wilt, kun je op maat gemaakte feiten laten opschrijven door de 
studenten specefiek gelinkt aan een onderwerp dat bij de klas past. 
Bijvoorbeeld , als je een sportdag in het vooruitzicht hebt kunnen de 
studenten gevraagd worden drie sporten die ze willen beoefenen te 
vermelden op hun vliegutigje. Als je een studiereis gaat doen, dan drie 
plaatsen die zij graag willen bezoeken.

Vier hoeken

Deze op luisteren gebaseerde ijsbreker kan een beetje een uitdaging zijn 
voor beginners. Dus bewaar het voor de gemiddelde tot aan gevorderde 
deelnemers, of op maak de vragen op maat van het taalniveau van uw 
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deelnemers.

Voor het spelen plaats je een etiket in elke hoek van de kamer (een 
tot vier). Vervolgens stel je vragen die gericht zijn op het leren kennen 
van iemand. Voor deze activiteit zijn vragen over favoriete dingen zeer 
geschikt. Bijvoorbeeld: wat is je favoriete sport, favoriete filmgenre, 
favoriete dier, enz.

Je geeft deelnemers vier antwoordkeuzes, een voor elke hoek. 
Bijvoorbeeld, als het over favoriete dieren gaat dan zou je deze keuzes 
kunnen geven: 1. Hond 2. Kat 3. Goudvis 4. Papegaai.

Deelnemers gaan dan naar de hoek die hun antwoord 
vertegenwoordigt.

Dit helpt de deelnemers om elkaar beter te leren kennen, bovendien 
laat het hen ook zien wat ze gemeenschappelijk hebben met de andere 
deelnemers in uw groep. En dat is een goed uitgangspunt voor een 
praatje en het bouwen van vriendschappen.

Zeg eens kaas

Deze super leuke mondelinge activiteit neemt enige voorbereiding 
van jouw kant, maar je deelnemers zullen je dankbaar zijn. Niet alleen 
dat, je kunt het op maat maken om het toe te passen op elk taalniveau, 
afhankelijk van de ijsbreker vragen (voor op de containers) die u kiest.

Voorbereiding: Verzamel een aantal oude busjes voor fotorolletjes 
(vraag bij een fotografie zaak, zij hebben er meestal een aantal liggen 
die ze kwijt kunnen) of gebruik plastic paaseieren of andere kleine doch 
ondoorzichtige containers. Tape een ijsbreker vraag aan de buitenkant 
van de container. Als je ideeën nodig hebt voor vragen, kijk dan op deze 
lijst voor inspiratie.

Plaats een klein ding/object in elke container. Als je de deelnemers 
samen wilt laten werken, plaats dan hetzelfde ding in twee 
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verschillende bussen. Als je groepen van drie wilt, leg dan hetzelfde object 
in drie verschillende containers.

Goede dingen om te gebruiken voor in de bussen zijn muntjes, 
touwballen, popcorn, gommen, enz.

Om te spelen: geef elke deelnemer een willekeurige bus. Vertel hen niet 
te kijken in hun container, maar te schudden in plaats daarvan ermee te 
schudden. Met behulp van het geluid van de bus alleen, moeten ze dan 
vinden de persoon/mensen die hetzelfde item in hun container hebben.

Door deelnemers te beperken tot geluid en hen toe te staan om alleen te 
luisteren naar hun eigen bus, zullen de studenten moeten beschrijven wat 
ze horen om hun groep te vinden, dit is een zeer goede spreek oefening.  

Nadat ze hun partners of groep hebben gevonden, stelt elke persoon zich 
voor en beantoord diegene ook de vraag de buitenkant van hun bus. De 
andere leden van de groep moeten ook elke vraag beantwoorden.

Om de effectiviteit van deze activiteit te maximaliseren, zorg ervoor dat de 
overeenkomende items allemaal verschillende vragen over de buitenkant 
van de container hebben. Of houd het simpel en zet simpelweg een 
andere vraag op elke bus.

Een andere aspect van dit spel is dat als je het eenmaal opgezet hebt, dan 
kun je het gemakkelijk blijven gebruiken. Voor wat variatie kun je altijd de 
vragen of inhoud van de containers aanpassen.

Concentrische cirkels

Misschien heb je  speed dating nooit willen proberen, maar de deelnemers 
zullen van deze ijsbreker twist op speed dating houden. Voor intermediaire 
tot geavanceerde deelnemers, het is een leuke, actieve manier om veel 
mensen te leren kennen in een korte tijd. Bovendien is het een uitstekende 
praktijf oefening voor gesprekken in het dagelijkse leven.
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Ter voorbereiding van de activiteit, splits je de deelnemers in twee 
groepen en vorm je twee cirkels in het midden van de kamer, een circel 
in de andere zodat elke persoon tegenover een partner staat.

Presenteer een ijsbreker vraag aan de groep en geef de deelnemers een 
kans om te antwoorden. Na een minuut, roep je, “roteren!” De binnenste 
cirkel moet bewegen een plek met de klok mee. De deelnemers worden 
nu geconfronteerd worden met een nieuwe gesprekspartner.

Noem een andere ijsbreker vraag en geef ze een minuut om antwoord 
te geven voordat u opnieuw draait. Blijf op deze manier doorgaan 
totdat je uitgeput raakt, of totdat de deelnemers terug bij hun eerste 
partner zijn doorgeroteerd. 

Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe?

In dit intermediaire niveau ijsbreker spel, gaan de deelnemers met 
elkaar aan de praat om te proberen en raden waar hun vrienden 
zijn geweest en waar zij naartoe zouden willen gaan. Je moet een 
wereldkaart voor deze activiteit hebben, dus pak een er een leeg 
prikbord bij en hang deze op voordat je begint. 

Geef elke deelnemer twee punaises om op de kaart te zetten. Elke 
persoon moet een punaise op de kaart zetten om te markeren waar ze 
vandaan komen en een andere om te markeren waar ze naartoe zouden 
willen gaan.

Zodra alle punaises op de wereldkaart zijn geprikt probeert de groep 
om te beslissen bij wie elke punaise op de kaart hoort.

Dit is een gemakkelijke activiteit die je kunt aanpassen aan het 
vaardigheidsniveau van de deelnemers.

Voor beginners eenvoudige vragen zoals:

-Mario, kom je uit Italië?
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-Anna, wil je naar de Bahama’s?

Voor intermediair niveau kun je hen aanmoedigen om hun vragen als 
gissende verklaringen te presenteren:

-Mario zou uit Italië kunnen komen.

-Anna zou de Bahama’s kunnen hebben gekozen.

Daag uw gevorderde deelnemers met deze activiteit uit door hen te 
verplichten om de redenen achter hun gissingen te vertellen. Bijvoorbeeld:

-Anna koos waarschijnlijk de Bahama’s omdat ze houdt van het strand.

Het maakt niet uit welk op niveau uw deelnemers zich bevinden, ze 
verhogen hun woordenschat tijdens het lezen en oefenen en door van het 
leren van de namen van landen over de hele wereld.

Happertje Spel

Heb je ooit een Happertje gemaakt als kind? Dit spel is voor de 
intermediaire en gevorderde deelnemers. Zij zullen plezier hebben om hun 
eigen Happertje te maken met deze spreek en schrijf vaardigheid activiteit.

Laat de deelnemers de hierboven gelinkte aanwijzingen volgen om 
een papieren Happertje te maken. Onder elke flap (de “fortunes” sectie), 
moeten de deelnemers een vraag schrijven waarmee ze iemand kunnen 
leren kennen. Verdeel de deelnemers in groepjes van 2 en spelen maar, laat 
hen de vragen beantwoorden die ze happen.

Geef elke persoon een kans om het happertje te gebruiken en een vraag 
te beantwoorden vooraleer ze wisselen van partner en doorgaan naar een 
volgende partner.
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Wie Begeeft zich in jouw Kringen?

Ijsbrekers die zich richten op conversaties komen misschien niet zo 
vaak voor, maar je intermediaire en gevorderde deelnemers zullen met 
plezier leren door te weten te komen wie zich “in hun kringen” begeeft.

Je hoeft voor dit spel geen voorbereidingen te doen, maar aan het 
begin van de activiteit vraag je elke deelnemer drie concentrische 
cirkels op een blanco stuk papier te tekenen.

Kies een onderwerp voor de ronde (zoals favoriete eten, favoriete 
seizoen, enz.) en vraag de deelnemers dit in de binnenste circel te 
schrijven. De 2e circel is voor dingen waar zij van “houden” en de 
buitenste circel voor dingen die “leuk zijn”. Alles wat buiten de cicels 
geschreven is hoort bij de dingen die “niet leuk” zijn.

In de binnenste cirkel bij de favoriete dingen, schrijf ieder het favoriete 
eten op. Dan mengen de deelnermers onderling met elkaar, waardoor 
hun circels worden meegenomen, en vragen zij aan de nieuwe groep 
hoe zij zich voelen bij dit gerecht/voedingsmiddel. 

Wanneer één van hen antwoordt,zou de persoon hun naam in het 
aangewezen gebied van hun circel moeten schrijven.

Speel voor een paar minuten en dan weer beginnen met een ander 
onderwerp (sport, type muziek, favoriete seizoen, enz.) met een nieuw 
vel papier.

Na een paar rondes, kun je hen aanmoedigen om gemeenschappelijke 
overeenkomsten in de circels te bespreken met  de mensen die hun 
overeenkomende innerlijke kring delen m.b.t. hetzelfde onderwerp.

Affirmatie kaarten

-Geef elke persoon een affirmatie kaart
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-Geef ze een minuut om na te denken over situatie die betrekking heeft op 
de kaart (positief of negatief )

-Laat de eerste 3 mensen hun naam en verhaal vertellen (geen uitdaging, 
alleen maar om het ijs te breken)

-Optioneel, indien nodig: Leer een techniek met betrekking tot je 
onderwerp (bijv. stem variëteit)

-Geef een uitdaging voor de volgende 3 (bijv. ze moeten hun stem te 
variëren ten minste eenmaal in het verhaal)

-Optioneel: Leer een andere techniek (krachtige afsluiters)

-Geef een andere uitdaging voor de volgende 3 (bijv. om een krachtig/
inspirerend einde aan  hun verhaal te knopen)

Doorgaan, verschillende uitdagingen

Bonus:

-Geef uitdagingen aan de deelnemers die aansluien op waar zij moeite 
mee hebben (bijvoorbeeld als een persoon te zacht,  spreekt - ga naar 
diegene in de kamer en vraag hem of haar om te luider spreken, zonder te 
schreeuwen, zodat je kan horen wat hij/zij zegt)

Opmerkingen: Je kunt de techniek aanpassen  in andere gebieden die 
geen verband houden met spreken in het openbaar.

Face2Facebook

Elke deelnemer krijgt een a4/a3-papier met een lege weergave van een 
Facebook-account. Zij moeten hun naam invullen, hun status en info 
actualiseren (hobby’s, locatie, werk & studies, enz.). Om vrienden toe te 
voegen, vraag je hen de kamer rond te gaan en de andere deelnemers te 
ontmoeten, men hen delen zij de van info van hun profiel. Ook kunnen ze  
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elkaar profiel foto’s tekenen. Afhankelijk van de grootte van de groep 
kan deze activiteit 20 tot 40 minuten in beslag nemen. De “profielen” 
zullen op een muur geplakt worden en ze kunnen worden gebruikt 
gedurende het gehele project om berichten te verzenden, likes te 
geven, vrienden toe te voegen, etc.

Face2Facebook kan bovendien gebruikt worden voor reflectie. 
De Facebook lay-outs kunnen ook 3 lege berichten bevatten met 
een gevoelsstatus: “voelt zich hoopvol”, “voelt zich bang” en “heeft 
vertrouwen”, waar de deelnemers worden verondersteld om hun 
verwachtingen te schrijven, angsten en en individuele andere 
bijdragen. Deze toevoegingen kunnen later  worden besproken in de 
groep.

Dit deel inclusief de discussie kan tot 30 minuten duren. Vanwege het 
feit dat de “profielen” zichtbaar blijven tijdens het hele project, kunnen 
trainers deelnemers uitnodigen om terug te gaan naar deze secties 
tijdens de dagelijkse/tussen/eind evaluatie en hun status te actualiseren

Het Extreme Rampen Spel

Elke speler krijgt de rol van een personage binnen een verzonnen 
gemeenschap en opereert binnen dat wereldbeeld. Het spelleider 
leest een script om drama in het verhaal te bouwen en geeft hierbij 
uitdagingen aan spelers in het spel.

De spelers gaan in discusse hoe zij hun gemeenschap het beste kunnen 
voorbereiden op een ramp. Dan slaat het noodlot toe in een ramp, 
waarbij de spelers hun toegewezen middelen tactisch inzetten om de 
problemen in de Gemeenschap aan te pakkken. In deze fase worden 
spelers geconfronteerd met ethische dilemma’s en extra verassende 
uitdagingen die hen op hun tenen houden.

Het spel sluit af met een begeleide discussie naar om samen tot 
hoofdpunten te komen die aangeven wat een gemeenschap 
veerkrachtig maakt.  

Ice-Breakers en team-building games
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Gerijmde Hoofdsteden

De deelnemers krijgen 20 minuten om een rijmpje te maken met hun 
eigen naam en over hun fictieve “land”. Daarnaast ontwerpt elk van 
hen een symbool die zij associëren aan het rijmpje en het verhaal. 
(bijvoorbeeld, de naam van een deelnemer is Oleksandra, het rijmt met 
“Salamandra”, dus het land is ‘Salamadras’ en vuur is symbool/pictograph. 
Teken eenvoudige pictogrammen evenredig aan het aantal deelnemers 
(30 pictogrammen-30 deelnemers; kan ook thuis als huiswerk worden 
meegegeven en worden afgedrukt).

De deelnemers worden gescheiden in twee groepen:

-”Toeristen”

-Landen/hoofdsteden.

De toeristen reizen van “land” naar “land” en luisteren naar verhalen over de 
mythische geografie gemaakt van de deelnemers ‘ rijmende verhalen.

In het eind van de cyclus ruilen de toeristen en de landen van plaats.

Wanneer alle verhalen de ronde zijn gegaan, moet elke deelnemer raden 
(onthoud) 2 tot 5 willekeurige pictogrammen van die gegeven aan hem/
haar vanaf een stapel.

Optioneel: Na het spel kunnen de deelnemers een “mythische/
sprookjesachtige” kaart van Europa bouwen op basis van hun verhalen.

De ontwikkelde persoonlijke icoon kan later worden opgenomen in de 
badge (of Facebook LayOut, zie spel) van de deelnemer.
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Erasmus + quiz

Vorm een cirkel en een van de deelnemers staat in het midden. Elke 
beurt, stelt een andere persoon een vraag aan de persoon die in het 
midden van de cirkel staat, en die persoon moet proberen om het te 
beantwoorden.

Na het antwoord, laat de persoon die de vraag stelde weten of het juiste 
antwoord is gegeven.

Als de persoon in het midden het niet juist heeft mag de vragende 
partij een waterballon naar hem/haar gooien. Als het weer geen 
waterballonnen toelaat, dan kun je met gezichtsverf werken. Dus een 
foutief antwoord resuteerd in een gezichtschildering of nattigheid.  
Zodra de persoon antwoord op de vraag heeft gegeven en/of straf heeft 
ontvangen neemt een nieuwe persoon diens plaats in in de circel. De 
nieuwe deelnemer in het midden krijgt weer een vraag, enz.

Het spel eindigt wanneer alle vragen zijn gesteld en alle deelnemers 
tenminste eenmaal in het midden van de cirkel hebben gestaan. 

Aan het eind van het spelis het een goed idee als één enkele persoon 
opnieuw alle vragen zou voorlezen die werden gevraagd, en die 
nogmaals laten beantwoorden zodat zullen zij de meerderheid van de 
vragen en antwoorden onthouden.

Mijn geheim

De deelnemers zitten in een cirkel met hun ogen gesloten. Een van 
de spelers opent zijn ogen en vertelt zijn geheim of een ongewoon 
feit over zichzelf. Alleen degenen die een soortgelijk geheim of een 
soortgelijk feit open hun ogen. Het spel eindigt wanneer een volledige 
cirkel van geheimen wordt gemaakt.

Ice-Breakers en team-building games
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Raad mijn naam

Elke deelnemer moet zijn naam uitleggen zonder gebruik te maken 
van woorden. Deelnemers mogen niet schrijven of tekenen. Dit spel is 
voor een team die elkaar nog niet kent. Het is geweldig spel voor in een 
interculturele omgeving.

Het orakel

De deelnemers zitten in een cirkel met een A4-papier in hun handen. Ze 
schrijven hun namen op de bovenkant van de A4 en passeren het papier 
aan de linkerkant. De begeleider begint het lezen van een paar zinnen van 
een horoscoop voorspelling, de deelnemer noteren dit. Deelnemers blijven 
de voorspelling steeds voor 30 seconden noteren en geven het papier 
door naar links en diegene volgt het op en geeft het na 30 seconden weer 
door. De belgeleider leest een nieuwe horoscoop voorspellings en de 
deelnemers moeten de tweede voorspelling af te maken. Nadat de cirkel is 
gemaakt, lezen de deelnemers hun voorspellingen hardop voor.
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Chapter 9

9. LINKS

Links: Finland
Kielikahvila Suoma - Fins taalcafé in de Pasila-bibliotheek

Een Fins taalcafé in een bibliotheek voor iedereen die Fins wil oefenen. 
Het doel is om gewoon in het Fins te chatten.

Het Taalcafé is slechts beschikbaar elke woensdag tussen 14-15 uur in 
de middag.

Het kan daardoor moeilijk zijn voor degenen die werken of studeren 
om deel te nemen. Er zijn ook mensen met verschillende niveaus van 
taalvaardigheid.

Työväenopiston Kielikahvila 

Kielikahvila kirjastossa

In veel van de bibliotheken in Helsinki wordenTaalcafés georganiseerd. 
De link (kielikahviloiden aikataulut) vertelt je elke dag de tijd en plaats 
voor de taalcafés.

 Englannin kielikahvila- Kerava

Taalcafe’s - Rode Kruis Tampere

Nordic Language cafe- Pohjoismainen kulttuuripiste kulttuuripiste In dit 
taalcafé kun je de Scandinavische talen Zweeds, Fins, IJslands, Noors en 
Deens oefenen.

Kielikahvila Kahvila Nandassa

Links
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Language Cafe - Monikulttuurikeskus Gloria

Kielikahvila Boksilla

Suomen Kielen Opetus Kalliolan Vapaaehtoistoiminnassa - Kalliolan 
setlementti

Kielikahvila Café Lingva - Savonlinna

Kirjaston kielikahvila - Kemi

Kielikahvila - Turku

Links: Zweden
Rode Kruis Kristianstad

Het Rode Kruis heeft een avond per week een taalcafé en ze leren 
Zweeds onder het genot van een kopje koffie of thee.

Östermalmskyrkan, Kristianstad 

De kerk heeft het Zweedstalig taalcafé.

Svenska Kyrkan Kristianstad 

Ze spreken Zweeds en socialiseren bij een kopje koffie of thee. De 
deelnemers hebben de mogelijkheid om de taalvaardigheden in een 
ontspannen omgeving te verbeteren. Het is een kans om nieuwe 
vrienden te leren kennen die geïnteresseerd zijn in taal en cultuur.

Språkcafé på Gamlegården 

Ze hebben een taalcafé in Gamlegården in Kristianstad, ze ontmoeten 
elkaar elke week op woensdagmiddag. De activiteiten die ze hebben 
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zijn bijvoorbeeld het oefenen van de Zweedse taal, hulp krijgen bij 
huiswerk, tolk- en vertaalwerk en formulieren invullen. We nodigen 
ook verschillende organisaties en autoriteiten uit om ons van goede 
informatie te voorzien.

Bibliotheek Osby 

Tijdens het taalcafé is iedereen welkom voor een eenvoudig kopje 
koffie en een aangenaam gesprek met nieuwe en oude bekenden. 
Alle dinsdagen tussen 14.00 uur en 16.00 uur is er de mogelijkheid om 
een kopje koffie of thee te drinken en in het Zweeds te praten in Osby 
Library.

Een taalcafé is een internationaal concept voor het creëren van 
ontmoetingsplaatsen en taaluitwisselingen. In Osby wordt het een plek 
waar je komt als je je Zweeds wilt verbeteren, nieuwe mensen wilt leren 
kennen en inzicht wilt krijgen in andere culturen.

Taalcafé in Knislinge

Het project is een samenwerking tussen de bibliotheek in Knislinge, 
het integratieteam en het Rode Kruis in Östra Göinge. Het is een 
ontmoetingsplaats waar nieuwkomers en de lokale bevolking elkaar 
leren kennen en waar ze de kans krijgen om te oefenen met spreken en 
te leren over verschillende culturen.

Språkcafé i Knislinge - Taalcaféin Knislinge

Het project is een samenwerking tussen de bibliotheek in Knislinge, 
het integratieteam en het Rode Kruis in Östra Göinge. Het is een 
ontmoetingsplaats waar nieuwkomers en de lokale bevolking elkaar 
leren kennen, omdat ze de mogelijkheid hebben om te oefenen en te 
leren over verschillende culturen.

Links
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Links: België
Ons Huis in Antwerpen biedt wekelijks een taalcarrousel aan waar ze 
de integratie van vluchtelingen ondersteunen met een Nederlands / 
Arabische taaluitwisseling door gebruik te maken van muziekpoëzie en 
dans.

Couch Surfing biedt taaltafels aan waarmee ze toeristen en 
“backpackers’ uitnodigen om Frans, Nederlands en Engels te oefenen 
op verschillende plaatsen in Brussel. Het gaat zowel om het netwerken, 
taalverwerving als om het  ontmoeten van medereizigers.

Viva Cafe biedt af en toe Franse Taaltafels aan met bordspellen, muziek 
en Franse films die op het grote scherm boven worden vertoond om 
hun buitenlandse klanten te helpen de Belgische sfeer te voelen.

Brussels Conversation Tables geeft een uitgebreide blik op alle 
prachtige mogelijkheden van de Brusselse taaltafels in alle talen. 

Links: Turkije
Cafe genaamd London Club & Speaking in Bursa

Tijdens dit taalcafé is het doel je verstaanbaarheid en uitspraak te 
verbeteren door Engels / Turks te spreken met buitenlandse leraren in 
ons café. Tevens hun leden aan te moedigen Engels / Turks te spreken 
door hen te verplichten Engels te spreken of door filmdagen te houden.

Gemeente Bursa biedt ook een geweldige kans aan buitenlanders om 
vreemde talen te leren, zoals Frans, Turks, Engels, Duits, Arabisch en 
Farsi en Russisch.

In Bursa biedt ook de UKLA Academy professioneel advies aan voor het 
leren van vreemde. Ze hebben ook leer-en spreekclubs. 
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Links: Netherlands
In Utrecht kun je elke woensdag gratis deelnemen aan  Language Café 
Utrecht om vreemde talen te leren en kennis te maken met het leren van 
tandems.

Voor Nederlandse studenten is  Taalcafé Utrecht een goede plek waar 
vrijwilligers de taalleerlingen helpen hun Nederlandse vaardigheden te 
verbeteren.

In Maastricht wil het Vluchtelingenproject Maastricht de lokale bevolking 
en vluchtelingen met elkaar in contact brengen en biedt het taalcafe’s 
aan in het Nederlands en soms in het Engels. Momenteel, bieden zij 
een wekelijks Women Only-taalcafé aan, dat voornamelijk gericht is op 
vrouwen in asielzoekerscentra, waarvan het schema gaandeweg verandert 
en flexibel is. 

Humanitas Maastricht biedt op de tweede en vierde donderdag van de 
maand een Nederlandstalig café aan. Dit liefdadigheidsruncafé is ook 
bedoeld voor degenen die integreren en hun Nederlandse vaardigheden 
willen verbeteren.

Andere voorbeelden van dergelijke Nederlandstalige cafés zijn te vinden in 
Centre Ceramique, Trajekt, en Toptaal Taalcafé Amsterdam.

Links: Italy
(Hippe talen) Cool Languages in Torino 

Tandem Taaluitwisseling  in Naples

Taaluitwisseling in Venetië

Taaluitwisseling in Florence

Links
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Tandem Taaluitwisseling  in Bologna

Tandem Taaluitwisseling in Rome georganiseerd door  LUISS University
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10. Voorbeeld Materiaal

Voorbeeld Materiaal

www.thelanguagemenu.com
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Miten joulua juhlitaan kotimaassasi? Mitä tiedät suomalaisten joulunvietosta?

Oletko maistanut perinteistä suomalaista
jouluruokaa? Mistä pidät/ et pidä?

Millaista ruokaa sinun kotimaassasi perinteisesti
syödään jouluna?

Mikä on ikimuistoisin joululahja, jonka olet
saanut?

Mitä yleensä annat tai saat joululahjaksi?

Miten uudenvuoden aattoa juhlitaan
kotimaassasi?

Mitä tiedät suomalaisista uudenvuoden
perinteistä?

Oletko viettänyt uudenvuoden Suomessa? Miten
Suomessa vietetään uuttavuotta? Mitä perinteitä uudenvuoden viettoon kuuluu

kotimaassasi?

Created By : marjaliisa http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=flashcards page 1 of 4
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Parla della tua infanzia.

Parla di un momento felice della tua vita.

Parla di un momento infelice della tua vita.

Parla di un momento emozionante della tua vita.

Parla di quando hai avuto paura.

Created By : marco.marino http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=flashcards page 1 of 1
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Food

19 18
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T
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K O

N

P
17

I

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=crossword page 1 of 3

1. sparkling wine 2. watercress 3. white wine 4. red onion 5. spaghetti

6. red wine 7. sandwich 8. tarragon 9. risotto 10. seafood

11. vinegar 12. yoghurt 13. truffle 14. rocket 15. salmon

16. shrimp 17. spices 18. salad 19. sauce 20. sushi

21. thyme 22. toast 23. salt 24. soup

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=crossword page 2 of 3

Language Voices in Europe                 2017-1-FI01-KA204-034714
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Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=crossword page 1 of 3

1. sparkling wine 2. watercress 3. white wine 4. red onion 5. spaghetti

6. red wine 7. sandwich 8. tarragon 9. risotto 10. seafood

11. vinegar 12. yoghurt 13. truffle 14. rocket 15. salmon

16. shrimp 17. spices 18. salad 19. sauce 20. sushi

21. thyme 22. toast 23. salt 24. soup

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=crossword page 2 of 3

Language Voices in Europe                 2017-1-FI01-KA204-034714

Als je iets aan de wereld zou kunnen veranderen,
wat zou dat dan zijn?

Als je iets kon stelen en ermee weg kon komen,
wat zou je dan stelen?

Als je een beroemdheid of beroemde persoon
zou kunnen daten, wie zou je kiezen en waarom?

Als je de rest van je leven maar één soort voedsel
zou kunnen eten, welke zou dat dan zijn?

Als je iemands geest een dag zou kunnen lezen,
wie zou je dan kiezen?

Als je een wedstrijd zou kunnen winnen om
overal ter wereld te wonen, waar zou dat dan

zijn?

Als je een dag zou kunnen doorbrengen met een
beroemde persoon, hetzij dood of levend, wie

zou hij of zij zijn en waarom?

Als je een beroemdheid zou kunnen ontmoeten,
wie zou dat dan zijn en wat zou je hem of haar

vragen?

Als u overal ter wereld vakantie zou kunnen
nemen, waar zou u dan heen gaan?

Als je één ding van uw partner of echtgenoot zou
kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?

Created By : kleonie http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=flashcards page 1 of 1

80



_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=labelPicture page 1 of 1

Language Voices in Europe                 2017-1-FI01-KA204-034714
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Wie kom je tegen bij ...

START

FINISH

Created By : kleonie http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=boardGame page 1 of 1
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red blue yellow 

purple green orange 

pink black white 
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A  - a     /eɪ/   E – e     /iː/

N – n     /ɛn/

R – r   /ɑː/

B – b    /biː/

F – f    /ɛf/

S – s   /ɛs/

C – c     /siː/

G – g    /ʤiː/

L – l      /ɛl/ O – o   /əʊ/

T – t     /tiː/

H – h /eɪʧ/

P – p   /piː/

U- u    /juː/ Y – y   /waɪ/

D – d    /diː/

I – i     /aɪ/

M – m   /ɛm/

Q – q    /kjuː/

V – v   /viː/

Anteater Elephant

Newt

Raccoon

Bear

Flamingo

Sheep

Cat

Giraffe

Lion Octopus

Tiger

Hippopotamus

Panther

Umbrella Yak

Dog

Impala

Mouse

Quokka

Veil

English Alphabet

J – j     /ʤeɪ/

Jaguar

K – k    /keɪ/

Kangaroo

W- w    
/ˈdʌblju(ː)/ X – x   /ɛks/

Weasel Xylophone

Z – z     /zɛd/

Zebra
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bingo-clothing-1-arabic

ريصقلا توبلا رزئملا رهظلا ةبيقح ماّمحلا ءادر

مازحلا ةيردصلا ةرتسلا ةزولبلا

ةوسنلق ةمكالملا تازافق راوسلا ردصلا ةلامح

ّرزلا رارزألاب زولب يتحت فطعم طرقلا

Created By : AgiNagy http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=bingo page 1 of 1
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