
“Ik zag helemaal niet op tegen de lessen” 

 

 

 

Weer een compliment. Nu over een intensief individueel conversatietraject Nederlands, 

niveau plusminus B2. 

Ik rondde begin oktober 2017 een intensief traject af met een expat. Zij wilde onderzoeken of 

ze het kon volhouden om vier uur achtereen Nederlands te spreken en welk effect dat zou 

hebben op haar Nederlands. Ook wilde ze aan haar vocabulaire en zinscontructies werken. 

Ik gaf tevens feedback op uitspraak. 

8 sessies 

We hadden vier sessies van 4 uur in de weekenden en vier van 2,5 uur in de vroege avond.  

Het waren zeer intensieve en tegelijkertijd ontspannen bijeenkomsten waardoor we elkaar 

ook nog eens goed hebben leren kennen doordat we naast allerlei maatschappelijke 

onderwerpen ook persoonlijke opvattingen bespraken. Zij sprak natuurlijk 80% van de tijd. 

In het Nederlands haar eigen mening geven en haar gedachten formuleren, vereiste 

inhoudelijk denkwerk in combinatie met de vraag: ‘Hoe formuleer ik het?”.  

Mijn feedback 

Ik zei dus vaak: neem de tijd, denk eerst na en begin dan pas l a n g z a a m  te praten. 

Vooral langzaam praten zorgde ervoor dat de zinnen goed geformuleerd werden. 

Ik bereidde voor 

Ter voorbereiding van de bijeenkomsten selecteerde ik op basis van haar interesses zowel 

artikelen uit gerenommeerde dagbladen als maanbladen. Zij las ze en ze praatte erover met 

hulp van vragen die ik voorbereidde. Want ja, je hebt wel het een en ander aan 

gespreksthema’s nodig als je 26 uur vol te praten hebt. 

Doel bereikt 

We hebben beiden een zeer prettige tijd gehad waarin haar doel volgens haar bereikt is: met 

meer lef en meer gemak Nederlands spreken over de meest uiteenlopende onderwerpen.  

Ze weet nu ook waaraan ze verder wil werken om haar Nederlands nog vloeiender te maken. 



“Ik zag helemaal niet op tegen de lessen” zei ze. 

Ik ook niet! 

 

Edith Nijhof, okt. 2017 

 

 


