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ALMA 
ACCESS TO LANGUAGE METHODS FOR INCREASING 

MIGRANTS’ ABILITIES TO START THEIR OWN BUSINESS 
 

 
 

RICHTLIJNEN VOOR ONDERWIJZERS BIJ HET GEBRUIK VAN HET ALMA MATERIAAL  
 

BIJLAGE: TRAININGSPROGRAMMA METHODIEK 
 
 

De volgende methoden kunnen in elke fase van het programma worden gebruikt als onderdeel van ALMA-
training. Probeer de methoden te combineren om routines te doorbreken en variatie en innovatie aan te 
moedigen. 
 
Methode nr. 1: Activiteiten om het ijs te breken 
Aan het begin van een programma is het aan te bevelen om enkele activiteiten te doen die het ijs breken.  
Deze activiteiten helpen de trainer om de deelnemers beter te leren kennen en zijn goed voor de teambuilding. 
De oefeningen zijn bedoeld om te ontspannen en behoren leuk te zijn, ze dienen dus op een informele manier 
ingezet te worden. Deze activiteiten zijn ook zeer geschikt voor personen wiens taalvaardigheid niet toereikend 
genoeg is om met zelfvertrouwen te spreken in een nieuwe taal. Er zijn online heel veel voorbeelden te vinden 
van verschillende ijsbreker activiteiten, aangeboden door diverse organisaties. Hieronder enkele suggesties als 
voorbeeld en uitgangspunt om meer informatie te zoeken. 
 
Voorbeeld: Verbindende Verhalen 
Overzicht van de activiteit: 
Verbindende Verhalen is een leuke teambuildingactiviteit, waarbij het gaat om het vinden van 
gemeenschappelijke ervaringen of thema's tussen mensen. Deze activiteit werkt het beste in kleine groepen 
van 6 tot 8 personen. Het doel van het spel is om miniverhalen op een interessante manier met elkaar te 
verbinden. Elk persoon moet ten minste één item delen dat aansluit bij de andere miniverhalen. Hoe langer de 
keten van items, hoe beter. 
 
Schrijf een paar woorden op een post-it om elk deel van het verhaal bij te houden. Aan het einde van het spel is 
de groep met de langste aaneengesloten reeks verhalen de winnaar. Je kunt deze groep vragen om het hele 
verhaal met de hele groep te delen. Deze activiteit is een leuke manier om mensen verhalen te laten delen en 
tegelijkertijd mensen te helpen overeenkomsten of gemeenschappelijke interesses te ontdekken. 
 
Meer bronnen voor activiteiten om het ijs te breken. 
Voorbeeld van een IJsbreker BINGO van Flanders Family  en een how to make an Ice Breaker BINGO  
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Methode nr.2: Rotating facilitation  
Faciliteren is uitgegroeid tot een belangrijk hulpmiddel die op elk niveau in organisaties wordt gebruikt om 
mensen in vergaderingen te helpen tot een besluit te komen, een probleem op te lossen of creatieve ideeën te 
genereren. Rotating facilitation houdt in dat een van de deelnemers/studenten het voortouw neemt bij het 
faciliteren van een sessie en deze vervolgens overhandigt aan een andere deelnemer om hetzelfde te doen. 
Ze nemen hiermee feitelijk de rol van de trainer op zich. Dit wordt aanbevolen halverwege het 
trainingsprogramma of aan het einde van het programma en alleen voor specifieke activiteiten in plaats van 
een hele sessie. Rotating facilitation moedigt deelname aan en bouwt vertrouwen op voor degenen die hun 
presentatie- en leiderschapsvaardigheden willen versterken. Het is niet voor iedereen weggelegd, dus probeer 
degenen die gemotiveerd zijn aan te moedigen om dit te doen, zonder daarbij druk uit te oefenen op degenen 
die dat niet willen. 
 
Voorbeeld: Rotating Facilitation om te bespreken wat mensen tijdens een sessie hebben geleerd 
Overzicht van de activiteit: de trainer vraagt een vrijwilliger om de sessie te begeleiden. Een vrijwilliger van de 
deelnemers/studenten neemt het voortouw en vraagt aan alle andere studenten hoe zij de sessie van die dag 
hebben gevonden. Zij/hij nodigt iedereen uit om te spreken, luistert aandachtig, beantwoordt vragen en 
reflecteert op het einde wat mensen hebben gezegd, en vraagt dan aan een andere deelnemer/student om te 
faciliteren. Deze keer vraagt de nieuwe begeleider wat de deelnemers het moeilijkst vonden om te begrijpen 
tijdens deze sessie en hoe de sessie verbeterd zou kunnen worden. Aan het einde van de sessie reflecteren de 
twee begeleiders op hun ervaringen als begeleider voor de groep. De hele activiteit mag niet langer dan 15 
minuten duren. 
 
Meer bronnen over Faciliteren 
 

 Afbeelding van The Big Picture Graphic Facilitation 
 
 
Methode nr. 3: Groepsreflectie 
 
Groepsreflectie houdt in dat alle deelnemers hun feedback over een sessie openlijk en met iedereen delen. 
Deze methode kan aan het einde van elke sessie worden gebruikt om vertrouwen en een gevoel van 
groepsidentiteit en teambuilding te verstevigen. Veel reflectiemodellen en reflectietheorieën benadrukken het 
belang van perspectief. Dit komt omdat inleven in anderen, die misschien dingen weten die jij niet weet, 
helpen om een beter begrip van zaken te krijgen. Met groepsreflecties worden deelnemers in staat gesteld tot 
introspectie en hun eigen identiteit te verkennen; ze zijn zich daardoor meer bewust van hun emoties en 
grenzen. Werken in groepsreflecties helpt bij het construeren van de eigen identiteit als onderdeel van de 
groep. De deelnemers lijken ook beter vooruit te komen en krijgen moed en kracht. Een dergelijke 
betrokkenheid kan bijdragen aan betere leerresultaten. 
 
Meer bronnen over Reflectie 
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 Afbeelding van Zlata Blog  
 
 
Methode nr. 4: De Denkomgeving 
De Denkomgeving is een communicatiefilosofie, gebaseerd op het werk van Nancy Kline. Het is een praktische 
reeks van op waarden gebaseerde toepassingen die nuttig zijn in het gemeenschaps- en organisatieleven en die 
de basis vormen voor een pedagogische en coachingsbenadering. Het kan op elk moment tijdens het 
programma worden gebruikt, maar niet te vaak. Deze methode maakt gelijkheid in participatie, langzamere 
verwerking van informatie en reflectie en respect voor elkaar mogelijk. Om een denkomgevingsessie te 
houden, moeten de tien componenten ervan worden overwogen, die gelijkheid, inclusie, openheid en 
langzaam maar diep denken bevorderen. 
 
Meer bronnen over de Denkomgeving 
 

 Afbeelding van Prezi  
 
 
Methode nr. 5: Feedback geven en ontvangen 
Het effectief geven en ontvangen van feedback kan teambuilding versterken en opbouwend werken bij het 
geven van positief en constructief advies. Het helpt bij het versterken en creëren van het teamproces door het 
gebruik van emotionele intelligentie.  Het woord 'feedback' heeft voor sommige mensen een negatieve 
connotatie - het wordt gezien als een eufemisme voor iets of iemand afkraken. In feite heeft feedback twee 
zeer positieve functies: motivatie en ontwikkeling. 
 
Motivatie en erkenning – lof voor goed werk – is een belangrijke motivator voor ons allemaal. Wanneer goed 
werk wordt herkend en gewaardeerd, is de kans groter dat de persoon aan de ontvangende kant zich 
gemotiveerd voelt, en dus gestimuleerd wordt om beter te werken (Het doel is nog altijd om anderen te helpen 
beter te werken, niet harder!). Iedereen heeft ruimte om te verbeteren en het is de taak van een manager om 
anderen te helpen ieders volledige potentieel te bereiken. Ontwikkeling gaat vooral over voortbouwen op wat 
al goed is gedaan. Er zullen echter ook momenten zijn waarop 'ontwikkeling' nodig is omdat de persoon het 
spoor bijster raakt of ondermaats presteert. 
 
Het kan voor sommige mensen moeilijk zijn om openlijk feedback te geven aan andere deelnemers in de 
ruimte, vooral in het begin van het trainingsprogramma, wanneer mensen elkaar niet zo goed kennen. Een 
manier om hier mee om te gaan, is door gebruik te maken van kleine doosjes. Voor elke deelnemer moet er 
een doosje zijn met hun naam en idealiter ook een foto erop. Dat laatste omdat mensen op de eerste dag niet 
van iedereen de naam zullen kennen. Deze doosjes worden gebruikt om achter in de ruimte te zetten en 
deelnemers in staat te stellen elkaar anoniem feedback te laten geven en ontvangen. De trainer/facilitator kan 
alle deelnemers aanmoedigen om een privébericht voor een ander te schrijven (met alleen positieve feedback) 
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en dit vervolgens in de box voor die deelnemer te stoppen. Dit helpt bij de motivatie en ontwikkeling en 
ondersteunt de saamhorigheid, met behoud van privacy. 
 
Meer bronnen over geven en ontvangen van feedback 
 

  
Afbeelding van feedbackboxen van het Student Leadership Program @150Leaders 
 
 
Methode nr. 6: Rollenspel en simulatie 
 
Rollenspel en simulatie zijn vormen van zogenaamd ervaringsleren. Leerlingen nemen verschillende rollen op 
zich, nemen een profiel van een personage of persoonlijkheid aan, en integreren dit en nemen deel aan diverse 
en complexe leeromgevingen. Rollenspel en simulatie fungeren als leermiddel voor teams en groepen of 
individuen bij het online of face-to-face spelen. Ze veranderen de machtsverhoudingen in onderwijs- en 
leerrelaties tussen studenten en docenten. Studenten leren bovendien door hun verkenningen en de 
gezichtspunten van het personage of de persoonlijkheid die ze uitdragen. Deze studentgerichte aanpak kan 
leerlinggerichte beoordeling mogelijk maken en bijdragen aan actief leren van studenten. Studenten zijn actief 
betrokken bij zowel zelf- als peerevaluatie en verkrijgen duurzame formatieve feedback. 
 
Deze methode heeft veel voordelen: 
Het is een uitstekend middel voor evaluatiebesluitvorming. 
Het is nuttig voor studenten die in een gespannen professionele omgeving werken 
Het kan worden aangepast aan verschillende niveaus van complexiteit, afhankelijk van het competentieniveau 
van de student 
Het helpt studenten bij de evaluatie van hun vermogen om onder druk en met anderen te werken  
 
Meer bronnen over Rollenspel en simulatie 

Afbeelding van Copper Chronicles 
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Methode nr. 7: Schema voor coaching en mentorschap 
  
Coaching en mentorschap kunnen effectieve manieren zijn om medewerkers te ontwikkelen. Beide zijn in 
populariteit gegroeid, waarbij veel werkgevers en ondernemers ze gebruiken om de vaardigheden, kennis en 
prestaties van hun mensen rond specifieke vaardigheden en doelen te verbeteren. Tijdens het 
trainingsprogramma kunnen docenten optreden als coaches of andere collega's of lokale rolmodellen 
gebruiken als coaches en mentoren voor de studenten, meestal een één-op-één relatie buiten het klaslokaal. 
 
Meer bronnen over coaching en mentorschap 
 

 Afbeelding van Elite Track 
 
 
Methode nr. 8: Sketchnoting  
Sketchnoting, ook wel visueel notuleren genoemd, is het creatieve en grafische proces waarmee een persoon 
zijn gedachten vastlegt met behulp van illustraties, symbolen, structuren en teksten. Informatie en illustraties 
werken samen om begrip en duidelijkheid te creëren. De illustraties zijn er om te helpen de tekst te begrijpen 
en de tekst is er om te helpen de afbeeldingen te begrijpen. Deze methode kan worden ingezet wanneer 
mensen niet erg gevorderd zijn in hun taalvaardigheid en graag beeldtaal gebruiken om hun gedachten te 
illustreren en hun ideeën te presenteren. 
 
Meer bronnen over Sketchnoting 
 

 Afbeelding van Langwitches 


