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Wat zie je er goed uit!

Wat zit je haar leuk!

Wat heb je een mooie trui!

Nou jij ook hoor, je 
ziet er prima uit.

Ja, het is geknipt

Heeft mijn vriend 
gebreid.

Wat een cool horloge!

Je ziet er echt fantastisch 
uit!

Dank je, vind ik 
ook.

Nou, jij ook hoor, jij ook.



Programma

1.Vooruitkijken
2. Doelen van 
buitenschools 

leren 
3.Voorwaarden 4. VUT-model

5. Smart phone 
gebruiken

6. Taalkaart 7. Terugkijken



1. Vooruitkijken



Zet u buitenschools leren al weleens in?

a) Ik geef vaak opdrachten buiten school 

b) Ik heb geen tijd voor buitenschoolse opdrachten

c) Ik heb moeite met het bedenken van goede 
opdrachten

d) De cursisten hebben spreekangst en durven           
de opdrachten niet te doen

Poll 1



Wat zijn de doelen 
van buitenschools 

leren?

Chat



2. Doelen    
buitenschools leren



De doelen van buitenschools leren

• Spreekangst overwinnen

• Ervaring opdoen

• Het Nederlands gebruiken geeft vooruitgang in taalleren

• Contact leggen met anderen

• Deelnemen aan de maatschappij

• Oefenen voor examens



3. Voorwaarden



De voorwaarden

• De cursisten en de docent moeten 
gemotiveerd zijn

• De opdrachten moeten aansluiten bij de 
cursisten

• Er moet ruimte zijn in het rooster voor 
voorbereiding en terugkijken

• Er moet voorbereid en teruggekeken worden

• Klein beginnen: foto’s/filmpjes, bekenden, 
binnen het gebouw



Denk na over wat er bij jou nog nodig is

a) Ruimte in het rooster voor voorbereiding en 
terugkijken

b) Een manier om de cursisten te motiveren op 
opdrachten te doen

c) Een planning met volgorde in de opdrachten 

d) Bijhouden of de opdrachten gedaan zijn.

Poll 2



4. VUT-model



Dubbel VUT model 
Voorbereiding

bij spreektaak oefenen dmv rollenspel:

Voorbereiden → woorden en zinnen 
verzamelen.

Uitvoeren → in tweetallen oefenen

Terugkijken → wat heb je nog nodig 
voor de buitenschoolse 
opdracht?



Dubbel VUT model
Uitvoering 

Eén of twee personen?



Dubbel VUT model
Terugkijken 

✓ Hoe heb je het aangepakt?

✓Wat heb je geleerd?

✓Wat moet je nog kunnen?



5. Smart phone 
gebruiken



Een compliment maken en ontvangen

Voorbereiden
➢ Wanneer en tegen wie maak je complimenten?
➢ Woorden en zinnen om te gebruiken
➢ Rondlopen en elkaar complimenten maken
➢ Nabespreken: hoe ging het?

Uitvoeren
➢ Je gaat drie mensen een compliment maken deze week
➢ Gebruik het formulier

Terugkijken
➢ Hoe ging het?
➢ Wat wil je nog meer leren?



De smartphone 
gebruiken

Foto’s en filmpjes als taak met presenteren in de 
klas.

• Gezamenlijk onderwerp vaststellen

• Presentatie maximaal 5 minuten 

• De groep evalueert met formulier

Tweetallen nemen elkaar op tijdens gesprek.

• Bij terugkijken showen

• Evaluatie van elkaar



Hoe smartphone 
gebruiken op 

werkervaringsplekken?

Chat



6. Taalkaart



De taalkaart

• Als wekelijks terugkomend punt

• Met of zonder opdrachten 

• In tweetallen laten uitwisselen

• De docent loopt rond en kijkt



De taalkaart

a) Zet ik al geregeld in

b) Daar heb ik geen tijd voor

c) Dat ga ik proberen

d) Voor mijn cursisten moet ik het aanpassen

Poll 3



7. Terugkijken



Wat nemen we mee 
naar de lespraktijk?

2

Het VUT-
model

3

De doelen 
van BSL

4

De voor-
waarden

5

Smart 
phone 
gebruiken

6

De 
Taalkaart

Chat
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