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een project voor en door studenten



CSL binnen Project Taalmaat
een project voor en door studenten
• Voor de studenten uit het Taaljaar Nederlands voor anderstaligen in 

een academische context

• Door studenten van de UAntwerpen, KdG & AP uit verschillende 
studiejaren en opleidingen

Project Taalmaat wil…
… niet-formele oefenkansen Nederlands creëren voor de taaljaarstudenten.

… Taaljaarstudenten inzicht laten verwerven in het Vlaamse hoger onderwijs en het 
leven als student in Antwerpen.

… Wederzijdse leerwinst creëren in interculturele competenties voor beide 
studentengroepen.

… studenten de kans geven om nieuwe vrienden te maken.

… studenten zich vrijwillig laten inzetten als taalmaat.

https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/academisch-nederlands-engels/project-taalmaat/
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/academisch-nederlands-engels/taaljaar-nederlands/


Hoe?
Traject van begin november tot eind juni:

1. Peter- en meterwerking

2. Wekelijkse activiteiten (voor alle deelnemers)

3. Activiteiten op eigen initiatief (in duo of kleine groep)

Eén regel: 
De voertaal is Nederlands. Zo creëert Taalmaat extra oefenkansen 
Nederlands voor de taaljaarstudenten. Zij willen namelijk volgend jaar 
worden wat hun Taalmaten zijn: student in het Nederlandstalig hoger 
onderwijs.



CSL-studenten binnen project Taalmaat: 

Jouw rol als CSL-student: 
Je helpt ons als organisatie om de slaagkansen van de student-vluchtelingen binnen het taaljaar te verhogen 
door een begeleidingstraject uit te stippelen op maat van de student-vluchtelingen binnen het taaljaar.  

Hoe?
1. Je bouwt voort op het CSL-onderzoek uit 19-20 ‘Met welke knelpunten krijgen de student-vluchtelingen te 

maken tijdens het taaljaar en wat kan project Taalmaat doen om deze studenten te ondersteunen?’

2. Je gaat op zoek naar drie good practices van andere Belgische of Europese begeleidingstrajecten voor 
student-vluchtelingen. 

3. Je bouwt een band op met de doelgroep, de student-vluchtelingen binnen het taaljaar, en luistert naar hun 
ervaringen en noden.



Ervaring CSL-studente 2019-2020

“Taalmaat was een leerrijke én emotionerende ervaring. Ik leerde student-
vluchtelingen kennen vanuit het standpunt van een medestudente en een vriendin.”

“Op basis van mijn onderzoek kon ik project Taalmaat het advies geven om de 
student-vluchtelingen en de taalmaten te informeren over organisaties en 
aanspreekpunten waar ze terechtkunnen met hun vragen over bijvoorbeeld 
huisvesting, gezondheidszorg en studiekeuze.”

“Het project heeft me geholpen om mensen op de vlucht beter te begrijpen.”
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