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Rollenspel A voor de coach 

 
Waarom wil je Nederlands leren? 

 Voer een coachingsgesprek van maximaal vijf minuten met je cursist.  

 Je wilt graag dat je cursist nadenkt over waarom hij Nederlands wil leren.  

 Je wilt ook graag dat je cursist hiervoor een globaal plan maakt.  

 Je wilt vragen stellen die bewustzijn en verantwoordelijkheid teweeg brengen bij de 

cursist.  

 Je kunt de onderstaande zinnen eventueel gebruiken in het gesprek. 

 

Handige zinnen rond niveau A2: 

Inleiding 

Ik wil graag met je praten over je plannen en over Nederlands leren. Kan dat nu? 

Doel 

Wat is jouw plan voor je toekomst? 

Wat is belangrijk voor jou om te leren? 

Waarom is Nederlands leren belangrijk voor jou?  

Waar heb je deze cursus voor nodig? 

Als je je diploma hebt gehaald, wat wil je dan gaan doen? 

Wat moet je allemaal kunnen om het examen te halen? 

Situatie 

Wanneer werk je nu aan Nederlands leren? 

Wat doe je allemaal om Nederlands te leren? 

Hoeveel tijd ben je bezig met huiswerk? 

Wat doe je allemaal in een week?  

Mogelijkheden 

Wat zou je nog meer kunnen doen om Nederlands te leren?  

Hoeveel tijd wil je vrij maken om dit te doen? 

Op welke dagen wil je het doen? 

Hoe lang wil je achter elkaar werken? 

Wat zou er gebeuren als je elke dag een half uur huiswerk zou maken?  

Acties 

Wat moet je allemaal doen om je plan te bereiken? 

Wat ga je de komende maand doen om Nederlands te leren? 

Op welke dagen ga je het doen?  

Hoeveel uur ga je het doen? 

Waar ga je het doen? 

Hoe laat ga je het doen? 

Afsluiting 

Succes met je plan. Mag ik je over een maand vragen hoe het gaat?  
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Rollenspel B voor de coach 
 

Wat ga je deze week doen? 

 Voer een coachingsgesprek van maximaal vijf minuten met je cursist.  

 Je wilt graag dat je cursist nadenkt over wat hij deze week wil gaan doen om 

Nederlands te leren.  

 Je wilt ook graag dat je cursist een plan maakt voor deze week.  

 Je wilt vragen stellen die bewustzijn en verantwoordelijkheid teweeg brengen bij de 

cursist.  

 Breng structuur aan in het gesprek door te vragen naar doel, situatie, mogelijkheden 

en acties 

 Je kunt de onderstaande zinnen eventueel gebruiken in het gesprek. 

Handige zinnen rond niveau A2: 

Inleiding 

Ik wil graag met je praten over wat je deze week gaat doen om Nederlands te leren.  
Kan dat nu? 

Doel 

Wat wil je deze week leren? 

Wat wil je doen om dit te leren? 

Situatie 

Wat doe je allemaal in een week?  

Hoeveel tijd ben je nu bezig met Nederlands leren? 

Waar leer je nu Nederlands?  

Hoe lang ben je bezig? 

Hoe vaak doe je dat? 

Mogelijkheden 

Wat zou je nog meer kunnen doen om Nederlands te leren?  

Wie kan je helpen?  

Hoeveel tijd wil je vrij maken om dit te doen? 

Op welke dagen wil je het doen? 

Hoe lang wil je achter elkaar werken? 

Wat zou er gebeuren als je elke dag een half uur huiswerk zou maken?  

Acties 

Wat ga je deze week doen aan Nederlands leren?  

Wie ga je vragen om te helpen? 

Wat is je plan voor deze week? 

Op welke dagen ga je het doen?  

Hoeveel uur ga je het doen? 

Waar ga je het doen? 

Hoe laat ga je het doen? 

Afsluiting 

Succes met je plan. Mag ik je de volgende les vragen hoe het is gegaan?  
 


