
Waarom vind je een taalcursus belangrijk?

• Het is belangrijk om Nederlands te leren.

• Leren doe je het beste met een cursus.

• Door een taalcursus heb je een betere kans op een baan. 

• Als je de taal niet kent, ben je niet geïntegreerd.

• Mijn kinderen groeien in Nederland op, ik wil ze kunnen helpen 

met school en in het Nederlands met ze praten.

Inwoners aan het woord over taalcursussen*

Wat is er voor jou veranderd door de cursus?

• Het geeft zelfvertrouwen.

• Ik kan een praatje maken met mensen in mijn wijk. 

• Ik doe mee met activiteiten in de buurt en leer steeds beter meepraten. 

• Ik ben vrijwilliger bij de sportclub. Dat is leuk en ik leer meteen de taal.

• Ik hoef niet meer alles te vragen, ik begrijp veel zelf.

• Ik kan mijn werk beter doen en heb meer contact met collega’s. Ik begrijp hun 

grapjes!

Wat wil je ons meegeven?

• Je moet ook buiten de lessen veel oefenen en praten. Elke dag!  

• Het is goed als cursisten ook naast de les praten en appen met andere cursisten 

en de docent.

• Belangrijk dat docenten goed uitleggen, zorgen voor maatwerk en niet alleen uit 

het boek werken, maar ook met gespreksoefeningen en spelletjes.

• Let in de cursus ook op uitspraak! 

• Laat mensen niet lang wachten op de start van een cursus, bijvoorbeeld omdat de 

groep nog niet vol is. 

• In een groep met ongeveer hetzelfde niveau leer je meer. Anders is het voor de 

één te makkelijk en voor de ander te moeilijk. 

• Ongemotiveerde mensen in de groep is niet fijn. 

• In een kleine groep (± 10 mensen) leer je meer dan in een grote (groep ± 16 

mensen).

*oud-WEB cursisten aan het woord bij de Spiegelbijeenkomst op 10 september 2020

Wij willen graag leren!


