Taalkit DUTCH
voor vluchtelingen
Aan de slag met taal vanaf dag één

‘Iemand je taal
leren is iemand
geruststellen’

Offline en online
De aanpak van de Taalkit Dutch kent een deels offline- en een
online-gedeelte.

Taalkit Dutch
De laatste tijd overspoelen
vluchtelingen meerdere
landen in Europa en
dus ook Nederland. Het
is vluchtelingen nog
niet toegestaan om te
werken en een taalcursus
te volgen totdat ze een
status krijgen. Maar
de behoefte om taal
te leren is groot. Veel
vrijwilligers bieden
daarom nu al Nederlands
aan in opvangcentra en
bibliotheken. De Taalkit
Dutch ondersteunt ze
daarin. De Taalkit Dutch
brengt structuur aan
in de aanpak van het
Nederlands met oog voor
maatwerk en voorziet
de vrijwilligers van een
uitgebreide handleiding.

Het deels offline-gedeelte vindt plaats in een opvangcentrum.
De vluchteling krijgt werkbladen op papier uitgereikt om
Nederlands te leren. Het eigen mobieltje dient om met apps
en zelfgemaakte foto’s Nederlandse woorden te leren. Met
die woorden communiceert de vluchteling over praktische
zaken waar hij direct mee te maken heeft. Daarvoor gebruikt
hij taalmateriaal uit het opvangcentrum: mededelingen,
waarschuwingen, formulieren en dergelijke.
Het online-gedeelte begint in een bibliotheek. De vluchteling
krijgt hier een inlogcode voor de vier leerroutes van Welcome
op Oefenen.nl. Ze zijn gebaseerd op de populaire programma’s
van Taalklas.nl en bevatten oefeningen, liedjes, video’s en
spelletjes. De bibliotheek zorgt voor toegang tot de leerroutes
en maakt vluchtelingen wegwijs. Daarna is het altijd en overal
mogelijk om zelf aan de slag te gaan met de leerroutes. Door
te oefenen met lezen, schrijven, luisteren en de uitspraak van
woorden, zinnen en korte teksten, vergroot de vluchteling
kennis van het Nederlands. Extra materiaal zorgt voor de
verdere ontwikkeling van de woordenschat.
De aanpak onderscheidt drie niveaus: Alfabetisering, Laag tot
midden opgeleid, Hoog opgeleid.
Behalve een flyer is er ook een promo voor vluchtelingen en
een promo voor vrijwilligers.

Vrijwilligers
De Handleiding voor begeleiders geeft uitleg over de methodiek
en de praktische toepassing van de Taalkit Dutch. Zo is er
een stappenplan hoe te werken met de Taalkit Dutch en een
overzicht van bestaand materiaal, zoals beeldwoordenboeken,
apps en dergelijke.
Een training voor de Taalkit Dutch en over de Handleiding
voor begeleiders verdiept de ondersteuning van begeleiders.
De training gaat onder meer in op de inpassing van de Taalkit
Dutch in de dagelijkse werkelijkheid van het opvangcentrum
en de bibliotheek.

De Taalkit Dutch is een initiatief van
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