
Regels en tips van professor R. Appel

Gilde fr menSpnak: informele taalverweruing

Ondersbande regels, Ups zljn afkomstig van professor R. Appel,
hoogleraar tweede taalven,eruing aan de Universiteit \an Amsterdam.
Hij maakt onderscheid tussen
1. Gestuurd een taal leren: met oefeningen en lessen.
2. Ongestuurd een taal leren: zoals kinderen een taal leren: zonder
boeken, maar omringd door mensen die hun best doen met het kind in
contact te komen.
Bij ongGtuurd een taal leren ligÈ de nadruk op communlcatie. oo elkaar
beoriloen. op de inhoud van de taal.
Naar mate mensen meer gemotiveerd zijn om te communiceren met de
andeíe taalgemeenschap zal deze ongestuurde taalveMerving beter gaan.
Daarom is het belangrijk een goed contact op te bouwen, vertrouwen te
winnen, goed te luisteren naar wat mens€n bezighoudt.
Daarom is het belangrijk niet constant te verbeteren. Als mensen bang zijn
fouten te maken stagneert de communicatie.

Hij vindt de ongestuurde wijze waarop bij Samenspraak andershllgen
worden geholpen beter Nederlands te spreken een uiHekende formule.
Hij dringt er daarom op aan niet in de verleiding te komen om les te gaan
geven omdat dat serieuzer, echter lijkt. Hij vraagt de begeleiders dat ook
vast te houden aan "het samensoreken", "het communiceren".

12 gouden regels:
1. Praat correct maar eenvoudio (niet het brabbeltaaltje van kinderen
overnemen)
2. Soreek lanozaam.
3. Laat woord orenzen horen.

4. Ga niet in op dubb€le betekenissen van een woord. Als het kopje (om
uít te drinken) aan de orde is, begin dan niet tegelijk over de andere
betekenis (hmfdje).
5. Vermiid fiouurliik taaloebruik. Dat zal niet eenvoudig zijn. De taal zit er
vol mee: "Hoe loopt het bij jullie?", "een blik op de ldok werpen".
6. Beperk ie tot eén onderwerp, duideluk afgesproken (en eventueel
voorbereid), Men weet dan in welke richting de betekenis van w@rden,
vàn het gesprek gaat.
7. Vermíid dat men met ia of nee kan antwoorden (zonder dat duidelijk is
of men de vraag begrepen heeft), Dus niet: "Bên je met de tram
gekomen?", maar: "Hoe ben je hier gekomen?".
8. Verbeter niet ts/eel: het gaat om de communicatie, om begrupen.
Demotiveer de mensen niet,
9. Maak zoveel mogeluk impliciete correcties. Zeg niet: "dat doe je fouf',
maar herhaal de zin op de juiste manier; Zeg na de opmerking: "ik maken
de afr as": "O, jU doet de afi,t/as".
10. Gebruik. bii beoinnelinoen. verschillende methodieken.
Praat niet alleen. Laat mensen gebrulksvmfferpen tekenen, aanwijzen.
beetpakken. Ga daartoe eens naar een warenhuis, naar een mark. naar
een museum etc.
Laat mensen handelingen ook verrichten (ik sta op, ik ga zitten, ik geef
een hand).
11. Men beheerst een bal sneller passief dan actief.
"Hoe heet dat ding (kopje)" is moeilijker dan: "wijs (temidden van drie
voorwerpen) het kopje aan".
12. Tot slot: staar ie niet blind op resultaten. oroductie,
Realiseer je dat communicatie met iemand uit de Hollandse samenleving
voor de betrokkene vaak al veel betekent. Dat dat de basis vormt voor
verdere contacten en integratie, en taalverwerving.
Realiseer je dat bij het leren begrijpen van het Nederlands, de passieve
taatuerwerking eerst komt en tijd kost.
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Tips van @eleiderc om te komen bt samenspraak

D Samen doen
. Musea bezoeken
. Winkelen
. Koken
. Een rollenspel spelen
r Vraag- en antwoordspelletjes
. Fietsen in het park
. Telefoongesprekkenoefenen
. Scrabble spelen
. Kleding maken
. ïjdens een wandeling de leerling dingen laten vragen

zoals:
. "hoe laat is het?" en "Waar is de bibliotheek?"

F Gespreksonderrerpen
. elgen land en Nederland
. eigen en z'rjn/haar leefsituatie
. alledaagse dingen
. alles in en om de keuken
. gebeurtenissen in de gemeente
. situaties thuis, op straat en op de markt
. spreekwoorden en gezegden
. zinnen en woorden die de hele dag gebruikt worden

F Materiaal
. kranten, tijdschriften en buurtblaadjes
. boeken: kinderboeken, kookboeken,

beeldwoordenboeken
. toeristische atlas
. gedich$es van Annie M.G. Schmidt
. kinderliedjes, Nederlandseliedjes
. foto's
. reclamefolders
. zelfgemaakte tekeningen

) Overige tips
. een briefiruisseling en die vervolgens bespreken
r samen formulieren invullen
. e-mailen
' televisie kijken, radio luisteren
. client uw woorden laten herhalen
. gesproken taal ondersteunen met gebarentaal
. zelf voorlezen, laten voorlezen en dan vragen waar het

over ging

tips voor taalvrijwilliger pÍoÍessor R appêl Pagina 2 van 2


