
ZOEKTOCHT VOOR WIE NEDERLANDS LEERT

Voor wie? Cursisten Nederlands, deelnemers van conversatiegroepen of andere 
georganiseerde oefenkansen (vanaf niveau A1 / richtgraad 1.1)

Hoe werkt het? 
 
Tijdens een zoektocht maken ze kennis met de bibliotheek. In kleine groepjes (max. 
5 personen) leggen ze een parcours af. De zoektocht is een interactieve, speelse 
kennismaking met de bibliotheek. 

Deel de groepjes vooraf in en stuur een begeleider (baliemedewerker, leerkracht, vrijwilliger 
…) mee met elk groepje. Elke begeleider bezoekt 5 ruimtes in de bibliotheek met zijn 
groepje, in een vooraf bepaalde volgorde. Zo vermijd je dat te veel groepjes op hetzelfde 
moment in een ruimte aanwezig zijn. Geef de begeleiders hun eigen parcours mee. 

De deelnemers bezoeken de ruimtes / zalen en voeren daar telkens een eenvoudige 
opdracht uit, aangepast aan hun taalniveau. Vóór ze de opdracht krijgen, geeft de 
begeleider in enkele zinnen informatie over de activiteiten die in die ruimte / zaal mogelijk 
zijn (je kan er de krant lezen, je kan er een document printen, je vindt er boeken in eenvoudig 
Nederlands …). 

Na het uitvoeren van de opdracht krijgen ze een puzzelstuk. De verzamelde puzzelstukken 
vormen bijvoorbeeld de affiche van een activiteit, een flyer voor het Taalpunt, de cover van 
een informatieblaadje, een foto van een drankje (dat je hen dan ook kan aanbieden) … Een 
opdracht kan niet mislukken: als de deelnemers de opdracht proberen uit te voeren, is ze al 
geslaagd. 

Als ze de puzzel gemaakt hebben, kan je meer informatie geven over de activiteit, de flyer, 
hoe ze lid kunnen worden …  Geef hen de tijd om vragen te stellen, of stel hen eventueel 
zelf enkele vragen over de zoektocht. Bijvoorbeeld: ‘Wat is jouw favoriete plaats in de 
bibliotheek?’ ‘Wil je graag terugkomen naar de bib?’ ‘Was je hier al eens eerder geweest?’ 
‘Welke boeken vind jij leuk?’

Tip 
Houd rekening met de tips ‘duidelijk gesproken taal’ (www.derand.be/nl/taalpromotie/
tips-duidelijk-gesproken-taal). Zorg ervoor dat de begeleiders van de groepjes de tips  
kennen of al ervaring hebben met NT2-groepen.  

http://www.derand.be/nl/taalpromotie/tips-duidelijk-gesproken-taal
http://www.derand.be/nl/taalpromotie/tips-duidelijk-gesproken-taal
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INFORMATIE IN EENVOUDIG NEDERLANDS BIJ ELKE RUIMTE

Afdeling kinderen

In deze ruimte vind je boeken voor kinderen 
(vermeld eventueel de leeftijd). Fictie (bijvoor-
beeld romans) en non-fictie (bijvoorbeeld  
boeken over de natuur, kookboeken …).  
Luisteren jij en je kind graag naar verhalen?  
In de bibliotheek lezen we soms boeken voor. 

Afdeling jongeren

In deze ruimte vind je boeken voor jongeren 
(vermeld eventueel de leeftijd). 
In de examenperiode kunnen ze in de  
bibliotheek studeren. Tot 26 jaar kan je gratis 
boeken lenen in de bib. Vraag informatie 
aan de balie. 

Afdeling volwassenen

Deze ruimte is voor volwassenen (vermeld 
eventueel de leeftijd). Je vindt hier fictie- 
boeken (bijvoorbeeld romans) en non-fictie-
boeken (bijvoorbeeld boeken over de natuur, 
politiek, kookboeken, reisgidsen …). 

Taalpunt / Nederlands leren

Wil je Nederlands leren en oefenen?  
Het Taalpunt Nederlands is er voor jou.  Je vindt 
er woordenboeken, eenvoudige leesboeken,  
Nederlands gesproken films, spelletjes,  
luisterboeken, de krant … 

Internet / kopiëren / printen

Je kan in de bibliotheek ook documenten  
printen, iets opzoeken op de computer,  
een kopie maken …

Games en gezelschapsspelen

De bibliotheek heeft games en gezelschaps-
spelletjes, voor kinderen én voor volwassenen. 
Spelletjes zijn goed om je Nederlands te  
oefenen. 

Dvd’s en cd’s 

Je kan in de bibliotheek dvd’s en cd’s lenen.  
Je kan Nederlands oefenen met  
Nederlandstalige films of liedjes. 

Luisterboeken / e-reader

Zie je niet zo goed? Of luister je liever? Dan zijn 
er luisterboeken voor jou. Er zijn luisterboeken 
van Wablieft-boeken (dat zijn boeken in  
makkelijk Nederlands). Er is ook een selectie 
van boeken met grote letters. Lees je liever op 
je e-reader? Ook dat kan. 

Onthaal

Heb je vragen? Bij het onthaal (de balie) helpen 
ze je.

Stripverhalen 

Lees je liever stripverhalen dan ‘gewone’  
boeken? Je vindt een selectie in de bibliotheek. 

Leeszaal / kranten / tijdschriften

In de leeszaal vind je elke dag verschillende 
kranten en tijdschriften. 


