PERSBERICHT

Huis van het Leren vzw, de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Integratie &
Inburgering slaan de handen in elkaar
Drie West-Vlaamse partners faciliteren het (online) oefenen van de Nederlandse taal

Corona bepaalt dat we afstand moeten houden van elkaar. Anderstaligen zijn op zoek naar manieren
om hun Nederlands verder te oefenen tijdens de coronamaatregelen. Voor het aanleren van luister-,
lees- en schrijfvaardigheden is veel online materiaal beschikbaar. Doordat we in ons kot moeten
blijven, is het inoefenen van de Nederlandse taal (lees: spreken) niet evident.
Rekruteren en ondersteunen van nieuwe taalvrijwilligers
Huis van het Leren vzw, de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Integratie &
Inburgering zijn gestart met het rekruteren van taalvrijwilligers die wekelijks (of zo vaak als ze zelf
willen) Nederlands willen praten met anderstaligen via online tools, zoals Skype, Praatbox,
Whatsapp, ...
Niet minder dan 100 nieuwe vrijwilligers hebben zich ondertussen aangemeld. Vrijwilligers
ontvangen een startpakket met tips over het organiseren van kwalitatieve online oefenkansen en
krijgen toegang tot een lerend netwerk. Huis van het Leren matcht de vrijwilliger met anderstaligen
die ze kent vanuit haar basiswerking Leerwinkel.

“Hallo, ik ben Tiel. Ik videochat met twee jongere
anderstalige nieuwkomers. Door de coronacrisis
ben ik werkloos en heb ik tijd om andere mensen
te helpen. Door de videochats kunnen zij hun
Nederlands oefenen en kan ik mij voorbereiden
op mijn toekomstige job als leerkracht
Nederlands in OKAN. Twee vliegen in één klap,
terwijl we flink in ons kot blijven.”

Digitale coaching van bestaande vrijwilligers en organisatoren van praattafels
Binnen het project worden ook bestaande taalvrijwilligers ondersteund. Reeds jarenlang oefenen
taalvrijwilligers Nederlands met anderstaligen in zogenaamde “praattafels” en dat verspreid over de
ganse provincie. Doordat we in ons kot moeten blijven, kunnen deze praattafels niet langer fysiek
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worden georganiseerd. Het kriebelde bij organisatoren en vrijwilligers om door te gaan en online
alternatieven (verder) te verkennen.
Huis van het Leren vzw, de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Integratie en
Inburgering zetten digital coaches in om vrijwilligers en organisatoren van praattafels te helpen de
omschakeling te maken van face-to-face naar online taalcoaching.
Vrijwilligers en organisatoren kunnen hun vragen posten op http://huisvanhetleren.be/homepagetravel/online-nederlands-oefenen/ De digital coach gaat met de vrijwilliger/organisator van de
praattafel na welk medium kwaliteitsvol kan worden ingezet en biedt, indien nodig, een korte
training
op
maat
aan.
Vrijwilligers uit 20 praatinitiatieven (verspreid over de provincie) maken momenteel van deze
dienstverlening gebruik. Omwille van het grote succes worden voortaan ook lerende netwerken
opgezet voor organisatoren van praatinitiatieven om good practices te delen en nieuwe online
oefenkansen uit de grond te stampen.
Post-corona
Huis van het Leren vzw, de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Integratie &
Inburgering zijn ervan overtuigd dat deze online taalinitiatieven na de coronamaatregelen door een
deel van de vrijwilligers zal worden verdergezet. In de opzet van het project houden we hiermee
rekening door kwaliteitsvolle matches te voorzien tussen anderstaligen en vrijwilligers en door
ondersteunend materiaal voor iedereen te ontsluiten op www.nederlandsoefenen.be.
Vragen?
Kelly Lebon, coördinator Huis van het Leren, helpt je graag verder: 0474 25 73 60 of
kelly.lebon@huisvanhetleren.be
Getuigenissen:
 Sofie Boone, digital coach, getuigt graag over de ondersteuning van de vrijwilligers: 0477 96
55 88 of sofie.boone@huisvanhetleren.be
 Mira Vanderplancke, matchmaker, getuigt graag over het in contact brengen van nieuwe
vrijwilligers met anderstaligen: 0487 66 67 73 of mira.vanderplancke@huisvanhetleren.be
 Tom Feys, expert integratie Stad Brugge, getuigt graag over de dienstverlening van de digital
coaches naar de vrijwilligers van de praattafels die in Brugge georganiseerd worden 050 44
82 51 of tom.feys@brugge.be
 Siska Goubert, consulent integratie van het Agentschap Integratie en Inburgering, getuigt
graag over het creëren van kwaliteitsvolle oefenkansen: 0474 62 59 72 of
siska.goubert@integratie-inburgering.be
 Frieke Alliet, projectmedewerker, getuigt graag over het rekruteren van vrijwilligers: 0472 34
19 43 of frieke.alliet@huisvanhetleren.be
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Voor meer info:
 http://huisvanhetleren.be/homepage-travel/online-nederlands-oefenen/
 De technische handleidingen worden vrij ter beschikking gesteld op de site
www.nederlandsoefenen.be.
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