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Programma

• Welkom bij Fiolet Taaltrainingen

•Voordat de inburgering start

•De intake

•Succesfactoren bij inburgering

•De examens 

•Na de inburgering

•Documentaire Taalweek

•In het zonnetje

  Foto Fleur Dejong, NT2-docent Fiolet & fotograaf 
           23 mei 2017 met Fiolet-cursisten naar Texel



Praktijkgericht leren

Vooraf:

1. Welke actuele dagelijkse situaties uit het leven 
van de cursist komen in jouw les voor ?

2. Wat weet je over de hoeveelheid 
taalcontacten van je cursisten met 
moedertaalsprekers?

3. Hoe vaak gebruik je authentiek materiaal in de 
les waar de cursist in het dagelijks leven mee te 
maken heeft? 



Praktijkgericht leren

     Programma

• Wat is praktijkgericht leren? 

• Waarom praktijkgericht leren?

• Wanneer is een les praktijkgericht?

• Hoe maak ik een praktijkgerichte les?

• Hoe past een praktijkgerichte les in de 
leerlijn?



    Wat is praktijkgericht leren?

praktijkgericht = nuttig

Wat vind jij nuttig leren voor jouw cursisten?

Wat vinden jouw cursisten nuttig leren?



Voorbeeld de consument
In de les

bron: documentaire Fiolet Taalweek 2017



Voorbeeld de consument
In de praktijk

bron: Documentaire Fiolet Taalweek 2017



Waarom praktijkgericht leren?

Tevreden cursisten! 

• een werkende

• een opvoeder

• een werkzoekende

• een ondernemer

• een consument

• een beheerder van de gezinsadministratie

bron: Doos op rollen, taaluniversum.org

http://taaluniversum.org


Wanneer is een les praktijkgericht?

• 7 punten waaraan een praktijkgerichte les 
moet voldoen

bron: Doos op rollen, taaluniversum.org

http://taaluniversum.org


een praktijkgerichte les maken

Stap 1:                                                        
Kies een onderwerp.                                     
Ga naar de groep van je keuze.

Stap 2: 
Kies samen een taalniveau & een leerprofiel.



Opdracht

1. Formuleer het doel/de doelen voor de cursist:

    “Ik kan…”

2. Zet de hoogfrequente woorden op een rij.      

   (max. 15)

3.  Welk authentiek materiaal ga je erbij betrekken? 

4. Met wie gaat de cursist taalcontact hebben?



Praktijkgericht leren

     Bevindingen in duo-groepen 

     met elkaar delen.



1. Balans tussen het theoretisch examen en het 
dagelijks leven van de cursist

2. Wanneer is de cursist (de klant!) tevreden: 
met een les uit het boek of met een probleem 
opgelost uit zijn/haar dagelijks leven?

praktijkgericht leren 
in de leerlijn



praktijkgericht leren

Zijn je vragen beantwoord?

• Wat is praktijkgericht leren? 

• Waarom praktijkgericht leren?

• Wanneer is een les praktijkgericht?

• Hoe maak ik een praktijkgerichte les?

• Past een praktijkgerichte les in de leerlijn?




