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In theorie kan men heel het jaar door starten. 

Werken met schooljaren is voor de werking 

handiger. Scholen geven ten laatste vóór 10 

september op voor hoeveel kleuters, kin-

deren, jongeren of volwassenen zij taalactivi-

teiten wensen en vermelden daarbij of het 

gaat om nieuwkomers of niet, en de graad 

van hun kennis Nederlands (geen, of aantal 

jaren vordering). Een formulier vind je op 

onze website. In samenspraak met de vrijwil-

ligers worden dan de opdrachten verdeeld. 

Scholen staan in voor de dagelijkse kosten 

zoals kopieën en onthaal, en betalen per jaar 

aan de vzw Recht en Welzijn de kosten 

(lesmateriaal, vervoer, vorming, verzekering, 

administratie) voor deze activiteiten. Op aan-

vraag van scholen komen gemeente of 

OCMW vaak tussen in deze kosten. 

Private aanvragers staan zelf in voor de kos-

ten, maar ook hier komen officiële instanties 

vaak tussen in de kosten. 

 
E-mail: taal.wd@gmail.com 

Laatste aanpassing 31.05.2013 

Scholen en andere aanvragers 

U kan deze taalprojecten steunen door een be-

drag te storten op rekeningnummer BE79 7775 

9302 4633. Hartelijk dank voor uw bijdrage!   

De taalwerking maakt deel uit van de vrijwilligerswerking 

Wereld-Delen, Recht en Welzijn vzw,  
Nierlenderstraat 16 2520 Broechem. ON 459.814.147 

Algemeen coördinator, tel. 0498/757504 

Vrijwilligerssecretariaat:  
Kapelstraat 19 2520 Broechem 

www.wereld-delen.be 
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Kennis van de taal is een basisvoorwaarde voor een 

goede integratie en slaagkansen in deze maatschap-

pij. Vanuit die overweging is Wereld-Delen met 

haar taalproject voor anderstalige(n)/nieuwkomers 

gestart omdat nogal wat anderstalige kinderen on-

voldoende Nederlands kennen, en scholen extra 

taalactiviteiten vaak niet of onvoldoende kunnen 

aanbieden.  

Aanvankelijk waren het alleen lessen en taalactivi-

teiten voor anderstalige nieuwkomers uit de basis-

school. Later werden ook taalactiviteiten voorzien 

voor alle anderstaligen met achterstand Neder-

lands, ook jongeren uit het secundair onderwijs en 

voor volwassenen. Personen die elders uit de boot 

vallen zijn onze eerste doelgroep. 

Wereld-Delen werkt voor haar taalactiviteiten sa-

men met scholen, organisaties en besturen in de 

ruime regio van Berlaar - Lier tot Malle - Grobben-

donk. (Zie kaartje met regio’s) 

  

taalactiviteiten, TAALlessen 

 

 staan onder leiding van Wereld-Delen in 

nauwe samenwerking met de aanvragen-

de instantie 

 hebben plaats op verschillende locaties: 

meestal in scholen, soms aan huis, in 

openbare voorzieningen en ook in ons 

leslokaal in Broechem 

 worden gegeven door vrijwilligers die zich 

minimaal 1 jaar kunnen engageren (tenzij 

bij kortlopende projecten) 

 vragen enkele uren per week van vrijwil-

ligers, die na het onderschrijven van een 

vrijwilligerscontract, verzekerd zijn en 

voor eventuele onkosten kunnen vergoed 

worden 

 hebben plaats binnen een sociaal bewogen 

omgang met mensen, vragen van de vrij-

williger creativiteit en (soms veel) geduld, 

maar bieden ook voldoening aan vrijwilli-

ger en “cursist” 

 

Organisatie 

De taalwerking is bedoeld voor mensen die 

een andere taal als moedertaal hebben en 

Nederlands willen leren. (Aanvullend kunnen 

soms ook andere talen.) 

 

De activiteiten variëren van speels leren, taal-

conversatie, over vaktaal tot lessen  NT2 Al-

fa, 1.1 of 1.2…. 

 

Voor de indeling van groepen wordt over-

legd tussen taalbegeleiders en de school of 

organisatie, of/en met CLB of andere betrok-

kenen, of (voor volwassenen) na het uitvoe-

ren van een niveautest.  

Vrijwilligers 

 krijgen een groep of individuele personen 

toegewezen 

 worden opgevolgd door een contactper-

soon die de tussenpersoon is naar de scho-

len en inrichtende instanties 

 kunnen gebruik maken van de materialen 

bank in het secretariaat: (voor-)leesboekjes, 

woordenboeken, spelletjes, audiomateriaal  

 nemen deel aan vorming en overleg om 

ideeën en informatie uit te wisselen 

 kunnen onkosten in rekening brengen 

 hebben vooral een stevige motivatie en zijn 

sociaal voelend. Een pedagogisch diploma 

of ervaring als leesmoeder of andere zijn 

een voordeel in de praktijk. Kennis van 

andere talen kan het contact bevorderen, 

maar is niet noodzakelijk. Hun enthousias-

me is het belangrijkste!  

Interesse? 

Beschik je over 2, 4, 6 of meer uurtjes per 

week, dan ben je van harte welkom!  

Je kan je aanmelden (liefst met wat toelich-

ting over jouw motivatie en CV)  

schriftelijk op ons vrijwilligerssecretariaat,  

via mail (taal.wd@gmail.com)  

of via de vrijwilligerspagina op de            

website www.wereld-delen.be. 

 

Werken met taal 

Taallocaties per regio 


