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Werkvormen en differentiëren 
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Programma

1  Kennismaken: naam + je vrijwilligerswerk als taalmaatje

2  Zelf aan de slag met het onderwerp 

3  Werkvormen (theorie)

4  Differentiëren (theorie)

5  Voorbeelden, ideeën

6  Afronding



Wat we 24 uur later nog weten door:

• Horen
• Lezen
• Beelden
• Demonstreren
• Discussiëren
• Zelf doen
• Ander uitleggen/toepassen

• 5 %
• 10 %
• 20%
• 30%
• 50%
• 75%
• 90%



Werkvorm  zelf ervaren

OPDRACHT: vragen en antwoorden



Waarom werkvormen? 

• Deelnemers zijn actief met verwerking leerstof

• Leuk en uitdagend, spelvorm, opdrachten zelfstandig uitwerken

• Ideaal om te differentiëren



Wat is belangrijk bij werkvormen?

• Vraagt voorbereiding

• Geef vooraf theorie, korte uitleg, instructie
• Herhaal werkvormen regelmatig
• Gebruik het Sandwichmodel : instructie, uitvoering, reflectie



TIPS bij werkvormen
Hou het doel voor ogen Hou het simpel

Hanteer het 



Vragen

Welke vraag had jij?

Heb je het antwoord gevonden?



Differentiëren

Wat is het leerdoel van de les? (haalbaar?)

Sluit aan bij deelnemers 
 taalniveau
 leerbehoefte
 interesse  (toerbeurt)

Voorbereiding les en materiaal 
 kost tijd, meerdere keren te gebruiken
 ervaring opdoen (deelnemer en jijzelf)



Taalniveauverschillen

• Taalontwikkeling verloopt niet synchroon
• Verschil in leervermogen, achtergrond en leerstijl
• De ene vaardigheid wordt sneller opgepakt dan een andere.
• Hoe krijg je inzicht in het taalniveau van je deelnemers? 

www.taalunieversum.org



Dagelijkse woorden (concreet)

Luisteren en klanken belangrijk

Eenvoudige taalriedels inslijpen

Lezen: zinnen met 4 - 5 woorden

Spreken, schrijven: 3 à 4 woorden

Hoofdzinnen 

Uitbreiding woordenschat

Veel gebruikte werkwoorden/tijden

Basiswoordenschat (2000)

Luisteren: klemtoon en intonatie

Respons op standaard vragen

Lezen: zelfst. eenvoudige teksten

Spreken, schrijven: hoofd- en bijzinnen

Uitbreiding woordenschat

Verhoging taalniveau door:
• onregelmatige werkwoorden
• werkwoorden met vaste voorzetsels
• trappen van vergelijking
• ontkenning

A1 A2

https://docplayer.nl/2217644-Basiswoordenlijst-de-2000-meest-gebruikte-woorden.html



Voorbeelden, ideeën

Opdrachten in groep, samen tot een oplossing komen

Waar is het?



Voorbeelden, ideeën
Spelvormen: individueel of in (kleine) groepjes : dobbelstenen, bingo, 
kwartet, pim pam pet, etc

galgje/huisje



Voorbeelden, ideeën
Uitwisselingsopdrachten



Voorbeelden, ideeën
Beschrijven, vertellen, antwoorden zoeken

eerst

dan

daarna

tenslotte



Voorbeelden, ideeën
taalpuzzels, woordenschat, zinsbouw



Reflectie

Vond je het leerzaam?
Heb je voldoende inzicht en kennis om toe te passen?

Welke tips neem je mee?



Vragen over werkvormen 
Instructie:  Je hebt 15 minuten voor deze opdracht.  

A  Lees de onderstaande vragen, voeg eventueel zelf een vraag toe.  Geef er antwoord op, noteer je antwoorden op een apart papier. 

B  Kijk op het antwoordenblad of je antwoorden overeenkomen.  

C Noteer welke antwoorden je niet hebt gevonden.  

D Geef hierover een terugkoppeling. 

 

1 Waarom zou je met werkvormen willen werken? 

 

2 Wat is belangrijk voor jou als je met werkvormen werkt? 

 

3 Welke tips kun je zelf gebruiken? 

 

4 Heb je nog een andere vraag? 



Antwoorden op vragen werkvormen 
Instructie: Kijk naar onderstaande tekst en zoek de antwoorden bij de vragen. De tekst is niet volledig, er zijn 
dus meer antwoorden op de vragen mogelijk. Noteer welke antwoorden je niet hebt gevonden. 

 

Deelnemers onthouden lesstof beter als ze met elkaar in gesprek gaan, zelf antwoorden zoeken, aan mede 
deelnemers vertellen wat ze hebben geleerd. Ook leren deelnemers veel van het toepassen van geleerde 
theorie. Het is dus ideaal als verwerking van de theorie.  

Werkvormen zorgen ervoor dat deelnemers actief en betrokken zijn in de les. Een werkvorm kan leuk, 
uitdagend, spannend zijn. Een werkvorm kan een schriftelijke (uitzoek) opdracht zijn, een rollenspel, een puzzel, 
een groepsspel etc. Het spelelement spreekt veel mensen aan: competitie, willen winnen. Het doel moet je goed 
voor ogen houden. Het gaat om het leren van het Nederlands. Vraag je ook af of het doel haalbaar is in de tijd en 
wat betreft de hoeveelheid.   

Gebruikmaken van een werkvorm in groepen biedt de begeleider de kans om op meer dan 1 niveau 
verwerkingsopdrachten aan te bieden, bijv op A1 en A2 niveau. Uit de woordenlijsten en lesmethoden (bijv 
Spreektaal) kan per onderwerp bekeken worden wat je van een deelnemers op die niveaus kan verwachten. 

Werken met werkvormen doe je niet zomaar even, je moet het goed voorbereiden en vooraf uitwerken. Het 
kost ook meer lestijd, maar het is wel effectiever dan wanneer jij het meeste aan het woord bent, of dat 
deelnemers om de beurt iets doen of zeggen. De anderen zijn dan meer passief toehoorder. Je kunt de 
uitwerkingen steeds weer gebruiken voor andere groepen. 



Deelnemers moeten wennen aan deze manier van leren. Instructie is essentieel. Het is daarom goed om de 
werkvorm simpel en overzichtelijk te houden en vaak te herhalen, dus zelfde opzet, maar andere inhoud. Je kunt 
regelmatig een andere werkvorm inzetten. Hanteer als begeleider steeds het Sandwichmodel. Dit bestaat uit 2 
denkbeeldige boterhammen met daartussen wisselend beleg: instructie, uitvoering en reflectie. Het model dat 
we voor lesvoorbereiding gebruiken is hiermee vergelijkbaar. Dit is het VUT model: Voorbereiden, Uitvoeren en 
Terugkijken. 

Als je met werkvormen aan de gang gaat, denk dan aan het ABCD model van Neuner. Dit model wordt in bijna 
alle NT2 lesmethoden gevolgd en komt ook aan de orde in de basistraining voor taalvrijwilligers:  

• A > nieuwe lesstof (inhoud/onderwerp) aanbieden, bijvoorbeeld dmv een foto, tekst, filmpje. 
• B > nieuwe woorden, standaardzinnetjes inslijpen, uitspraak oefenen, etc. 
• C >geleide productie: zinnen aanvullen, antwoorden geven op vragen 
• D > vrije productie zoals rollenspel, presentatie, monoloog 

Begin dus altijd met nieuwe lesstof, je kunt hiervoor een woordspin, een foto, tekst oid gebruiken. Zorg dat alle 
deelnemers de woorden noteren, zet zelf ook de nieuwe woorden op een flap. Ga hierna aan de slag met B en C 
oefeningen, hierbij kun je dus een werkvorm inzetten. De D opdracht kan na beëindiging van de werkvorm 
gegeven worden als  mondelinge schriftelijke terugkoppeling of een rollenspel. 

Reflectie is nodig om terug te kijken naar wat is gedaan en wat is geleerd. Uit onderzoek is gebleken dat 
reflecteren op wat is geleerd de deelnemer een positief gevoel geeft, ook werkt het motiverend. 
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