PICTOGRAMMENDATABANK

?

WAT IS DE PICTOGRAMMENDATABANK?
De databank op www.pictogrammendatabank.be helpt je met afbeeldingen over allerlei thema’s. De afbeeldingen
of pictogrammen komen uit de pictogrammenboekjes van vzw ‘de Rand’. Je vindt in de databank ook enkele
pictogrammen van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Pictogrammen maken het voor je lezer gemakkelijker om je
boodschap te begrijpen.
Alleen maar pictogrammen gebruiken, is niet genoeg om je communicatie verstaanbaar te maken. Ze dienen als
visuele ondersteuning en mogen de taal niet vervangen. Je stelt je documenten, affiches, brieven en ander
materiaal beter in duidelijke taal op. Meer over ‘duidelijke taal’ lees je in de fiche over aanvullende materialen en
interessante links.
Je kan de pictogrammen ook gebruiken om oefeningen te maken voor de lessen Nederlands, er posters van te
maken voor in de klas, gesprekken te starten in een conversatietafel etc.
Je mag de pictogrammen alleen gebruiken in het kader van acties die een rechtstreekse link met Nederlands leren
en oefenen hebben, of ter bevordering van een duidelijke communicatie in het Nederlands met anderstaligen. Je
mag ze niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Op www.pictogrammendatabank.be vind je onder ‘copyright’
alle gebruiksvoorwaarden.

DE DOELGROEP
Alle Nederlandstaligen die anderstaligen oefenkansen Nederlands willen bieden:
• Nederlandstalige deelnemers aan de actie Oefen hier je Nederlands (handelaars, apothekers,
bibliotheken …)
• Nederlandstalige organisaties en diensten (gemeente- of OCMW-personeel …)
• Nederlandstalige scholen (zorgcoördinatoren, NT2-leerkrachten …)
• Nederlandstalige vrijetijdsorganisaties (sportclubs, socioculturele verenigingen …)

DE DOELSTELLING(EN)
De pictogrammendatabank is een hulpmiddel voor Nederlandstaligen in hun communicatie met anderstaligen.
•
•
•
•

Met een pictogram kan je vaak in één oogopslag iets duidelijk maken. Wie een andere taal spreekt of
moeite heeft met lezen, begrijpt beter wat je bedoelt.
Pictogrammen helpen om structuur in een tekst te brengen.
Met pictogrammen kan je de verschillende stappen in een procedure verduidelijken.
Pictogrammen kunnen helpen om iemand aan iets te herinneren, bijvoorbeeld als sticker in een
schoolagenda.

WELK ANDER MATERIAAL IS ER BESCHIKBAAR?
•
•
•
•
•
•

pictogrammenboekje nr. 1 (thema: winkelen)
pictogrammenboekje nr. 2 (thema’s: wonen, afval, sorteren, de dokter, de lichaamsdelen …)
pictogrammenboekje nr. 3 (thema’s: sport, toerisme, vrije tijd)
pictogrammenboekje nr. 4 (thema’s: school, werken, de crèche)
de website www.oefenhierjeNederlands.be
vormingen duidelijke taal van het Agentschap Integratie en Inburgering (zie ‘aanvullende materialen en
interessante links’)

PRAKTISCH
Je kan de pictogrammen alfabetisch, op trefwoord of op thema zoeken. Je kan je registreren op
www.pictogrammendatabank.be. Zodra je geregistreerd bent, kan je inloggen. Vergeet niet de
copyrightvoorwaarden op de pagina ‘copyright’ te lezen. Als je geregistreerd bent, kan je de pictogrammen gratis
selecteren en downloaden.
downloaden
Taalpromotie vzw ‘de Rand’ – karen.stals@
karen.stals@derand.be
and.be - t 02 456 97 85

