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Roeland vzw is een landelijk erkende jeugddienst die taalprojecten Frans, Engels en 
Nederlands organiseert voor kinderen en jongeren van 7 tot 21 jaar. 

Onze methode: een speels en creatief taalbad.

Meertaligheid helpt jongeren de wereld beter te 
begrijpen en de wereld begrijpt hen beter. 

Roeland vzw wil elk kind en jongere stimuleren
 in zijn ontwikkeling en groei door hen de kracht en 

de liefde voor talen mee te geven.

  3.000+  
deelnemers Franse, Engelse en 

Nederlandse taalvakanties

  11.000+  
jongeren stadsbezoeken 

Luik, Namen, Rijsel en Gent

  12  
binnen- en buitenlandse groepen  

internationaal theaterfestival (FR/EN)

Missie Visie

Wie is Roeland vzw

  1.000+  
vrijwilligers

  2  
vormingsweekends voor
 kandidaat-vrijwilligers

  14  
vormingssessies voor 

onze vrijwilligers

  1.000+  
bezoekers Franse bib Vlaanderen

 °1971 
In 2021 bestaat Roeland 50 jaar 

en draagt de titel 
‘Koninklijke vereniging’

Wat doet Roeland vzw (jaarlijkse cijfers)

  100+  
Nederlands voor anderstalige 
nieuwkomers/andere thuistaal
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Omdat mijn kamp in augustus plaatsvond, had ik alle tijd om alles goed voor te  
bereiden, inclusief de corona-maatregelen: meer tijd voorzien om de handen te was-
sen, meer rustmomenten inplannen en meer aandacht voor de algemene hygiëne.
 
Van springkastelenparcours …
Elk jaar doen we op ons kamp ‘Découverte de la Gaume’ een aantal uitstappen. 
Maar dit jaar dus niet. Dat lieten we helemaal niet aan ons hart komen. Als we 
niet op excursie kunnen gaan, dan brengen we de excursie toch gewoon tot op 
het kamp?

Springkastelenparcours, worstelen in een sumo kostuum, kampvuren maken, op 
ontdekkingstocht in Virton … We hebben ons fantastisch goed geamuseerd.
 
… over Camping Virton …
Het hoogtepunt voor onze deelnemers was ‘Camping Virton’. In groepjes  
waren de deelnemers verantwoordelijk voor de opbouw van de camping: 
tenten opzetten, kampvuur maken, sofa’s plaatsen, tenten knus inrichten … 
Rond het kampvuur hebben we dan uitgebreid gezongen en plezier gemaakt. 

… Tot Stratego-spel
Om de avond af te sluiten hebben we een Stratego-spel georganiseerd. Alle deel-
nemers moesten met een zaklamp zoeken naar allerlei manieren om Roeland-geld 
te verdienen.

Dat de deelnemers meer dan tevreden naar huis teruggekeerd zijn, zien we aan de 
reacties die we tijdens en na het kamp ontvingen.

Je moest hun opluchting zien toen we hen bij aankomst op het kamp vertelden 
dat ze geen mondmaskers meer hoefden te dragen omdat ze veilig zaten in hun 
bubbel. Ze waren ontzettend blij dat ze de realiteit van de laatste maanden even 
thuis konden laten. Zich ongedwongen amuseren heeft duidelijk heel veel deugd 
gedaan. En dat blijft voor mij de belangrijkste reden om na tien jaar nog altijd aan 
de slag te gaan als vrijwilliger.

Ik ben de jeugdwerksector enorm dankbaar dat ze er alles aan gedaan hebben 
om de zomerkampen te laten doorgaan en ook het draaiboek was een gigantisch 
hulpmiddel zodat we onze kampen veilig konden organiseren.

Joke Baele
Verantwoordelijke Project Virton
Roeland vzw

Dit jaar niet op taalkamp kunnen gaan? Dat kon ik me absoluut niet voorstellen. Het was dan voor mij 
nagelbijten tot de GEES eind mei besliste dat de kampen mochten doorgaan. Ook dit jaar zou ik met mijn 
team kinderen en jongeren de zomer van hun leven laten beleven!

“Hoera, we gaan op kamp!”

Voorwoord vrijwilliger Frans

Bijna alle interviews in de  
brochure werden afgenomen voor 
of in het begin van de corona- 
crisis. Deelnemers of vrijwilligers 
die verwijzen naar taalvakanties 
in het buitenland, namen deel aan 
de kampen in 2019. 
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Taalkampen Frans - Doeltaal spreken niet verplicht
Seizoen Leeftijd Data Duur Plaats Kamp Prijs Pag

Krokus 9-12 15 - 17/02 3 Gent Junior (zonder overnachting) € 160  17

Krokus 9-12 18 - 20/02 3 Gent Junior (zonder overnachting) € 160  17

Zomer 9-11 5 - 9/7 5 Oostakker Junior (zonder overnachting) € 200  17

Zomer 7-8 5 - 9/7 5 Oostakker Mini (zonder overnachting) € 200  17

Zomer 9-11 16 - 20/8 5 Oostakker Junior (zonder overnachting) € 200  17

Zomer 7-8 16 - 20/8 5 Oostakker Mini (zonder overnachting) € 200  17

Herfst 9-12 2 - 4/11 3 Gent Junior (zonder overnachting) € 160  17

Pasen 9-12 5 - 10/04 6 Bure Vrolijk Pasen in Bure - S’amuser en français € 435  17

Pasen 9-12 12 - 17/04 6 Bure Vrolijk Pasen in Bure - Sports et Aventure € 435  17

Zomer 9-11 5 - 10/07 6 Nieuwpoort Ravotten aan de kust - Aventures à la mer € 495  17

Zomer 9-12 12 - 17/07 6 Nieuwpoort Ravotten aan de kust - La mer du Nord € 495  17

Zomer 9-11 19 - 24/07 6 Nieuwpoort Ravotten aan de kust - Jeux Olympiques € 495  17

Zomer 9-12 2 - 7/08 6 Nieuwpoort Ravotten aan de kust - STEM € 495  17

Zomer 9-11 9 - 14/08 6 Nieuwpoort Ravotten aan de kust - S’amuser en français € 495  17

Zomer 9-12 16 - 21/08 6 Nieuwpoort Ravotten aan de kust - Sports & Aventure € 495  17

      

Taalkampen Frans - Doeltaal spreken verplicht
Seizoen Leeftijd Data Duur Plaats Kamp Prijs Pag

Pasen 13-18 5 - 10/04 6 Virton Aventure en Gaume € 565  18

Pasen 13-18 12 - 17/04 6 Virton Aventure en Gaume € 565  18 

Zomer 12-14  5 - 17/07 13 Bure Booste ton français @Bure € 715  18

Zomer 12-14  16 - 25/08 10 Bure Booste ton français @Bure € 550  18

Zomer 12-14  5 - 17/07 13 Flône Booste ton français @Flône € 715  18

Zomer 12-14  19 - 24/07 6 Bure Une semaine fantastique € 440  18

Zomer 12-14  26 - 31/07 6 Bure Une semaine fantastique € 440  18

Zomer 12-14  2 - 7/08 6 Bure Une semaine fantastique € 440  18

Zomer 12-14  9 - 14/08 6 Bure Une semaine fantastique € 440  18

Zomer 13-15 5 - 17/07 13 Marche Ville et forêt € 725  18

Zomer 13-15 19 - 25/07 7 Marche Ville et forêt € 445  18

Zomer 13-15 5 - 17/07 13 Virton Amusons-nous en Gaume - Paardrijden € 795  19

Zomer 13-15 5 - 17/07 13 Virton Amusons-nous en Gaume - Multi-activiteit € 725  19

Zomer 13-15 2 - 10/08 9 Virton Survie et Nature € 525  19

Zomer 13-15 12 - 21/08 10 Virton Gaume découverte € 620  19

Zomer 13-15 19 - 28/08 10 Stenay Créa et sports € 640  20

Zomer 15-18 5-17/07 13 Ancy Douce France € 925  20

Zomer 15-18 12 - 21/08 10 Marche 100% sports et adrénaline € 730  20

Zomer 15-18 3 - 10/07 8 Paris Paris + Disneyland € 945  20

Winter 13-16 3 - 8/01/22 6 Virton Démarre l’année du bon pied € 440  20

Kampoverzicht 2021

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Taalkampen Engels - Doeltaal spreken niet verplicht 

Seizoen Leeftijd Data Duur Plaats Kamp Prijs Pag 

Pasen 9-12 5 - 10/04 6 Ieper Junior Engels Pasen € 525  21

Zomer 9-12 12 - 16/07 5 Oostakker Junior Engels Zomer (zonder overnachting) € 195  21

Zomer 9-12 12 - 17/07 6 Oostakker Junior Engels Zomer € 435  21

Zomer 9-12 9 - 13/08 5 Oostakker Junior Engels Zomer (zonder overnachting) € 195  21

Zomer 9-12 9 - 14/08 6 Oostakker Junior Engels Zomer € 435  21

Zomer 12-14 5 - 9/07 5 Gent English for Teens (zonder overnachting) € 225  21

Zomer 12-14 5 - 10/07 6 Gent English for Teens € 465  21

Zomer 12-14 16 - 20/08 5 Gent English for Teens (zonder overnachting) € 225  21

      

Taalkampen Engels - Doeltaal spreken verplicht
Seizoen Leeftijd Data Duur Plaats Kamp Prijs Pag 

Pasen 14-17 5 - 10/04 6 Ieper English for Teens Easter € 525  23 

Zomer 13-15 16 - 21/08 6 Ieper Boost your English € 525  23

Zomer 13-15 23 - 27/08 5 Kasterlee Fabulous Forest Fun € 485  23

Zomer 13-16 5 - 14/08 10 Sutton Town Sutton Sports Academy € 895  24

Zomer 13-16 19 - 31/07 13 Sutton Town Intercultural Fun € 995  24

Zomer 15-18 2 - 14/08 13 Sutton Town Intercultural Fun € 995  24

Zomer 14-17 11 - 16/07 6 Ieper English Summer Vibes € 525  24

Zomer 14-17 16 - 27/08 12 Sutton Town British Fun - optie Sutton Dance € 965  25

Zomer 14-17 16 - 27/08 12 Sutton Town British Fun - optie Sutton Active € 965  25

Zomer 16-21 19/7 - 31/7 13 Sutton Town The World on Stage € 995  25

Voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk is een paspoort en/of visum nodig. Vraag dit tijdig aan bij
jouw gemeente. 

Door de gevolgen van de coronacrisis en de opgelegde overheidsmaatregelen kan het zijn dat ons
kampaanbod wordt aangepast. Wij garanderen zeker een gevarieerd aanbod waar de gezondheid en
veiligheid van je kind voorop staat.

Raadpleeg onze algemene voorwaarden op www.roeland.be/algemenevoorwaarden

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Inschrijven

Inschrijven kan vanaf zaterdag 2 januari 2021 om 9.00 uur 
via www.roeland.be.

Tip: win tijd door het profiel van je kind al op voorhand aan te maken. Zo 
hoef je op 2 januari enkel nog het kamp toe te voegen. 

Prijs
• Inbegrepen: verblijf, maaltijden (behalve op de kampen  

zonder overnachting), lesmateriaal, uitstappen, busvervoer, verze-
kering burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallenverzekering.

• Niet inbegrepen: persoonlijke aankopen (in de bar en tijdens de 
uitstappen). 

• Meer info over de verzekeringen vind je op onze website.
• Wijzigingen aan het programma (activiteiten, uitstappen …) zijn 

steeds mogelijk en onder voorbehoud.

Busreis
Waar er een busreis voorzien is, is deze inbegrepen in de prijs van het 
taalkamp (voor kampen met overnachting). Wie wil, kan zijn kind ook 
zelf brengen en halen. Dit geeft echter geen recht op een vermindering 
van het inschrijvingsgeld.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden en annulatievoorwaarden: 
zie www.roeland.be.

Korting op inschrijving

1. Boek voor 1 februari 2021
Wie boekt voor 1 februari maakt kans 
om het bedrag van zijn of haar kamp  
terug te winnen. Meer info hierover op  
www.roeland.be/kampwedstrijd. 

2. Korting via werkgever*
Heeft je werkgever of je ziekenfonds (BNP 
Paribas Fortis, Benefits at Work, BPost, 
VDK, ING, HR Rail, SSDGPI, Partena  
Ziekenfonds ...) een partnership met ons? 
Dan krijg je een personeelskorting. Contac-
teer je werkgever voor meer informatie.

Wenst je bedrijf een partnership met ons aan 
te gaan? Mail naar info@roeland.be.

4. Korting via studietoelage* 
Wie in het lopende schooljaar een  
studietoelage krijgt voor het secundair 
onderwijs geniet een korting van 20% 
van het bedrag van de studietoelage. Is 
dit op jou van toepassing? Bezorg ons 
dan een kopie van het bewijs van de  
studietoelage via e-mail (info@roeland.be).

*Opgelet: onze kortingen zijn niet cumuleerbaar. In-
formeer je voor het inschrijven om te zien welke korting 
voor jou het voordeligst is.

Tussenkomst inschrijving

1. Via je werkgever of 
ziekenfonds
Bepaalde werkgevers en ziekenfondsen 
betalen je na deelname een deel van het 
inschrijvingsgeld terug. Kom je hiervoor in 
aanmerking? Download na het kamp het 
document Tussenkomst werkgever/zieken-
fonds op je profiel. Voeg dit attest bij het for-
mulier van je mutualiteit.

2. Via een fiscaal attest
Voor kinderen jonger dan 12 kan je het fis-
caal attest downloaden. Je ontvangt een 
mail wanneer dit beschikbaar is.
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“Je investeert nu in het kind voor later”

Matteo heeft al vier korte externaatkampen Frans, één kort 
externaatkamp Engels en één internaatkamp Frans gevolgd. 
En dat bevalt hem goed, zegt hij: “Ik vind het heel leuk om 
nieuwe vrienden te ontmoeten, de liedjes en spelletjes zijn 
heel leuk en ik vind het fijn dat ik al wat Frans kon nog voor 
ik dat op school kreeg.”

Leert Matteo veel bij op de taalkampen?
Mama Kristien: “Ja. Ik merk dat niet meteen na de kampen, 
maar meer wanneer de school start. Dan zegt hij regelmatig 
Ik heb dat al geleerd op kamp, hij legt gemakkelijk linken en 
je ziet het ook aan zijn resultaten. Die zijn heel goed.”

Hoe merk je dat hij de kampen tof vindt?
“Op de vooravond van het Frans kamp in Flône kwamen we 
Matteo ophalen omdat we doorreden naar Italië voor onze 
familievakantie. Het heeft langer geduurd dan verwacht 
om hem mee te krijgen. Het was zijn eerste internaatkamp 
en afscheid nemen van een hechte groep viel hem zwaar. 
Daarnaast miste hij ook zijn eerste discoavond. Hem komen 
ophalen voor het einde van het kamp? Dat zal ik dit jaar niet 
meer voor elkaar krijgen.” 

“Ook tijdens een kampje in de herfstvakantie kwam ik hem 
op de laatste dag wat vroeger ophalen omdat hij in de late 
namiddag nog een baskettraining had. Hij is een fervente 
basketter. Hij ging daarmee akkoord tot ik hem kwam halen. 
Ik wil niet mee huilde hij in de auto. Dan besef je als ouder 
heel goed dat hij het kamp echt wel leuk vond.”

Wat is volgens jou de sterkte van Roeland?
“De monitoren. Ze zijn steengoed, heel toegankelijk en ze 
werken steeds een gevarieerd programma uit. Ik vind het top 
dat er een paar serieuze lesmomenten zijn die ze daarna 
met spelletjes, workshops en liedjes in de praktijk omzetten.”

“Zelf heb ik het geluk gehad om tien Roeland-kampen mee 
te maken en ik heb me altijd megagoed geamuseerd. Ik heb 
met een drietal mensen die ik toen heb ontmoet, nog altijd 
contact. En tijdens mijn studies kwam ik nog anderen tegen 
die ik kende van bij Roeland. Dat is de max.”

“Volgend jaar gaat Matteo mee op een kamp waar er uit-
sluitend Frans wordt gesproken. Dan zal hij echt enorm veel 
bijleren. Een taal leer je pas wanneer je er constant in onder-
gedompeld wordt. Dat is de grootste sterkte van Roeland.” 

“Ik begrijp wel dat voor sommige ouders de prijs een drem-
pel is. Zeker als je twee of drie kinderen hebt. Maar het is 
het meer dan waard, vind ik. Je kinderen zijn van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat in ervaren handen. Je investeert nu in 
het kind voor later.”

“Ik vind het belangrijk dat mijn zoon meerdere talen kent”, zegt Kristien De Geest, mama van  
Matteo (10 jaar). “Op een Roeland-kamp overwint hij zijn angst om een vreemde taal te spreken en leert 
hij linken leggen tussen verschillende talen.”

Ouder aan het woord - Frans en Engels Junior



8

1. Taalbad
Volg je een Juniorkamp (7-12 jaar)? 
De animatoren spreken enkel Frans of Engels en 
motiveren je om de vreemde taal te spreken via ludieke taal-
spelletjes. Met je vrienden mag je gerust in het Nederlands 
praten. Elke dag is er een tweetalig moment waar de anima-
toren je extra uitleg in het Nederlands geven. Na één weekje 
kamp heb je heel wat woorden bijgeleerd, begrijp je al heel 
wat van de vreemde taal en ken je zelfs enkele korte zinnen. 
Iets waar je enorm fier op mag zijn!

Ben je ouder dan 12 jaar? 
Dan dompelen we je meteen onder in het Frans of Engels. 
Hoe? De animatoren spreken enkel de vreemde taal en  
motiveren je om dat ook te doen via ludieke taalspelletjes, 
sport en opdrachten. We vragen van jou dat je altijd de doel-
taal spreekt (tenzij anders aangegeven bij kamp). Dat het 
voor jou raar is om de eerste dagen Frans of Engels te spre-
ken, begrijpen de animatoren zeker. Maar het is de beste 
manier om een nieuwe taal te leren. Fouten maken mag. Zelfs 
heel veel fouten. Zolang je het probeert. Dat waarderen de 
animatoren echt. En je zal zien, voor dat je het weet vloeien 
de Franse of Engelse zinnen uit je mond zonder dat je het zelf 
beseft. Beloofd!

2. Toffe taalateliers
Saaie taallessen? Helemaal niet! Wij kiezen voor taalateliers. 
Tijdens de taalateliers oefen je de leerstof die je op school 
hebt geleerd op een creatieve manier. Hoe? Met video,  
toneel, spelletjes, workshops en ludieke opdrachten. Zo 
spreek je Frans of Engels zonder dat je het zelf beseft. Af en 
toe een beetje grammatica kan nog wel, zodat we zeker zijn 
dat je de juiste basis hebt.

3. Kleine groepen op maat
Voor de taalateliers werken we in kleine groepen zodat 
je ruim de kans krijgt om de vreemde taal te oefenen via 
groepsgesprekken, spelletjes, toneel, zang … Bovendien 
word je ingedeeld samen met andere deelnemers met het-
zelfde kennisniveau. 

4. Spreekdurf
Onze focus ligt op de spreekdurf. Dus geen saaie grammati-
calessen bij ons. Ben je door iets enorm gepassioneerd? Heb 
je een coole hobby of een pittige opinie over iets? In de ate-
liers mag je daar uitgebreid over vertellen. We vertrekken 
graag vanuit jouw leefwereld. 

5. Leren in dagelijkse context
Een tweede portie vragen, vertellen over je hobby’s, een  
cadeautje kopen tijdens een uitstap … Je leert de vreemde 
taal gebruiken in haar dagelijkse context. 

6. Professionele vrijwilligers
Onze animators zijn minstens 18 jaar. De meesten onder hen 
zijn native speakers of spreken supervlot Frans of Engels.  
Regelmatig scholen ze zich bij Roeland bij.

7. Eén begeleider per 5 deelnemers
Bij Roeland ontmoet je te gekke begeleiders die garant staan 
voor amusante taalateliers, workshops, spelen en daguit-
stappen. Ze moedigen je aan om Frans of Engels te spreken. 
Om jou daar zo goed mogelijk bij te helpen, voorzien we op 
de meeste kampen 1 begeleider per 5 jongeren. Daarin is 
Roeland echt uniek!

13 x waarom jij kiest voor Roeland
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8. Tal van activiteiten
Wat denk je van een dagje kanovaren, uitleven op een 
springkastelenparcours, dans, theater, hiking of paardrijden? 
Je vindt zeker je gading in ons kampaanbod.
 

9. Busreis inbegrepen
Waar er een busreis is voorzien, is deze inbegrepen in de 
prijs van je taalkamp (voor kampen met overnachting). Zo 
leer je tijdens de busreis je kampgenoten al kennen en maak 
je vrienden in je moedertaal. Ons team staat ter plaatse klaar 
om jou met open armen te ontvangen. 

10. Een 10 voor sfeer
Sfeer is belangrijk bij Roeland. Daarom doet iedereen altijd 
mee met alle groepsactiviteiten. Inspraak is altijd mogelijk 
en als je met iets zit, kun je terecht bij iemand van het team. 
Onze begeleiders staan garant voor het welzijn van ieder-
een. Pestgedrag en discriminatie kunnen echt niet.

11. Speciale wens?
Kan ik in dezelfde kamer van een vriend of vriendin slapen, 
wat neem ik mee, wordt er een test afgenomen, hoe schrijf 
ik mij in, krijg ik korting … ? Check snel de Frequently Asked 
Questions (FAQ) op www.roeland.be. Daar vind je zeker 
een antwoord op je vraag.

Heb je een vraag over een kamp? Een speciale wens? Of iets 
waarmee we rekening moeten houden? Stuur dan gerust een 
mail naar info@roeland.be.

12. Wat met je gsm? 
Volg je een Juniorkamp (7-12 jaar)? Dan vragen we om 
geen gsm mee te brengen. Niet iedereen heeft op jouw leef-
tijd al een gsm en zo voelt niemand zich uitgesloten. Indien 
het nodig is, neemt de kampverantwoordelijke zeker contact 
op met je ouders.

Ben je ouder dan 12 jaar? We begrijpen dat je moeilijk een 
week of langer zonder je gsm kunt. Ja, hij mag dus mee op 
kamp. Maar … we hebben wel enkele afspraken. Wat mag 
er niet? Je gsm de hele dag op zak hebben en bellen met je 
gsm (want dan praat je Nederlands). Wat dan wel? Af en 
toe voorzien we een moment waarop je berichtjes kunt sturen 
naar het thuisfront. Wij houden je ouders ook op de hoogte 
via de blog en foto’s op onze website.

13. Gezondheid
Je mag niet roken op het kamp. Ook al mag het wel van je 
ouders. Misschien vind je dat niet plezant, maar het is goed 
voor je gezondheid en die van de andere deelnemers. 

Hartelijk dank voor de fijne week die mijn klein-
zoon Jarno beleefd heeft. In tegenstelling tot zijn 
vertrek (hij stond absoluut niet te springen om te 
vertrekken) wil hij volgend jaar terug. Dat is een 
zeer goed teken.

Caroline De Kesel, 
oma van Jarno

“
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“Dat de liefde voor een vreemde taal er is, is voor mij 
het belangrijkste”

“Ik volg een STEM-opleiding omdat ik meer van wetenschappen en wiskunde hou dan van talen”, ver-
telt Kato (14 jaar). In 2019 nam ze voor de eerste keer deel aan een Frans Roeland-kamp in Virton. “Ze 
vertrok met tegenzin, maar bijna een jaar later zingt ze nog steeds de Franse kampliedjes”, getuigt haar 
mama Annick Vandezande.

“Ik ben alle Harry Potter-boeken aan het herlezen, maar nu 
in het Engels”, steekt Kato van wal. Haar mama lacht: “De 
reden waarom Kato een STEM-richting volgt, is omdat talen 
haar minder goed liggen. Ze leest nu de boeken in het Engels 
omdat ze als kind deels in die taal is opgevoed. Haar Engels 
is dus geen probleem. Maar de liefde voor Frans is er niet 
altijd geweest.”

Waarom heb je Kato ingeschreven voor een Frans taal-
kamp?
Annick: “Ik heb als kind ook deelgenomen aan de  
Roeland-kampen. Toen was het aanbod nog niet zo ruim als 
nu, maar ik heb die kampen zeer leuk gevonden. Ik dacht: 
“We gaan Kato ook eens de kans geven om op een toffe 
manier Frans te leren.”

Was jij meteen akkoord om op taalkamp te gaan?
Kato: “Neen. Ik heb de dag ervoor gezeurd tegen mama dat 
ik echt geen zin had om mee te gaan. Ik dacht dat ik er alleen 

maar andere meisjes tegen zou komen die verplicht werden 
door hun ouders om te gaan terwijl ze dat zelf niet wilden. In 
zo’n sfeer een kamp meemaken, dat wou ik helemaal niet.”

“Maar ik kreeg ongelijk. Het was een megatoffe groep. We 
hebben allemaal een traantje gelaten op het einde van het 
kamp. Toen ik terug thuis was, had ik heel lang last van heim-
wee. Bij elk ding dat ik hoorde of zag, dacht ik meteen terug 
aan het kamp.”

Annick: “En hoeveel keer we de kampliedjes opnieuw heb-
ben gehoord ... Niet normaal! Nu luistert ze op Spotify vaak 
naar Franse liedjes. Dat bewijst ook dat de liefde voor die 
taal gegroeid is. Je leert pas een andere taal wanneer je de 
mooiheid van die taal inziet.”

Wat was het tofste dat je gedaan hebt?
Kato: “Alles was supertof! Ik vond het echt cool dat je uit 
verschillende dingen kon kiezen om te doen. Ik heb voor 

Deelnemer en ouder aan het woord - Taalkamp Frans
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 theater gekozen. Ik heb toen een toneelstuk gemaakt dat ik 
dan op het einde mocht tonen aan de anderen. Heel leuk.”

“We hebben ook een vlot gebouwd dat we op de rivier lie-
ten drijven. We moesten eerst het materiaal om die te maken 
winnen via opdrachten. En ook het nachtspel was tof. Er ging 
een bom ontploffen en dat konden we voorkomen als we alle 
letters van het spel terugvonden. Maar de vrijwilligers kon-
den ons pakken en voor twee minuten gevangen houden.”

“Op dit kamp doe je evenveel leuke spelletjes als op een an-
der kamp, met dat verschil dat je hier in een vreemde taal 
praat.”

Wat is je meest ludieke ervaring van op het kamp?
Kato: “Het eten! Het eten was gewoon superlekker. En ik eet 
graag. Gezond welteverstaan. Vooral de soep was mega-
goed. Terwijl de rest al klaar was met eten, schepte ik nog 
een bord of twee op. Ik heb op het einde van het kamp een 
diploma gekregen: La fille la plus gourmande.”

Is de liefde voor taal gegroeid na je kamp?
Kato: “Talen ga ik altijd verschrikkelijk vinden om te stude-
ren. Maar ik heb door het kamp meer vertrouwen gekregen 
om in een vreemde taal te spreken. Ik trek het me niet aan dat 
ik fouten maak. Ik babbel gewoon.”

“Toen we met de klas op Roeland-stadsbezoek (zie ook  
p. 32) gingen in Rijsel, bleef ik koppig in het Frans praten, 
hoewel mijn klasgenoten dat niet deden. De vrijwilliger heeft 
achteraf tegen mijn lerares gezegd dat ik al goed Frans kan.”

“Schrijven zal ik altijd minder leuk vinden, in eender welke 
taal. Maar leesopdrachten gaan me beter af. Ik vind het nu 
gemakkelijker om van het Nederlands naar het Frans om te 
schakelen dankzij het Roeland-kamp.”
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“Door de immersie durven deelnemers snel in de
vreemde taal te spreken”

Hun plan trekken in een vreemde taal, dat is wat onze deelnemers op een Roeland-kamp leren. Hoe we 
dat precies aanpakken en waarom vertellen enkele bestuursleden en experten didactiek: Marc De Clercq, 
Jacques Eichperger, Luc Jacobs, Christel Arens, Tom De Paepe, Sofie Ermens en Dieter Heye. 

Luc Jacobs, lid van het bestuursorgaan en oprichter taal-
vakanties: “Ik had een paar taalkampen bij andere orga-
nisatoren bezocht en het viel me op dat die vanuit een zeer 
schoolse werkwijze vertrokken. Dat kon beter, vond ik. Van 
bij de start van Roeland vzw in 1971 kozen we voor het le-
ren in alle situaties zoals sport, zang, maaltijden … Iedereen 
spreekt alleen de doeltaal. Om dat te realiseren, was er vol-
doende personeel nodig. Op de andere taalkampen had ik 
gezien dat er 1 animator per 10 deelnemers was. Bij Roeland 
was en is dat nog altijd 1 op 5.”

Het Europees referentiekader (ERK)
Christel Arens, lid van het bestuursorgaan en pedago-
gisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen: “De 
laatste jaren zijn we in overleg met externe actoren druk be-
zig om onze didactiek aan te passen, geïnspireerd op het 
Europees referentiekader A1 – C2. De didactische visie van 
Roeland bestaat uit drie pijlers: op maat van de deelnemers, 
doelgerichte communicatie aanleren en creatieve aanpak.”

Dieter Heye, didactisch coördinator en vrijwilliger: “A1 is 
het beginnersniveau waar de kinderen heel concrete hande-
lingen en situaties leren begrijpen. Dat zijn onze juniorkam-
pen waar de vrijwilligers enkel de doeltaal spreken, maar 
waar de deelnemers nog hun eigen taal mogen gebruiken. 
Ze mogen dat omdat ze op die leeftijd nog niet altijd de 
emotionele weerbaarheid hebben om ondergedompeld te 
worden in een immersiecontext (= verplicht spreken in de 
doeltaal) . Dat zorgt vaak voor te veel frustratie.”

“Bij kinderen ouder dan 12 jaar is er een grotere verschei-
denheid qua taalverwerving. Daarom zet Roeland in op  
homogene groepen voor de taalateliers. De deelnemers die 
de taal niet zo goed kennen, benen dat door de immersie-
context snel bij.”

Op maat van de deelnemer
Sofie Ermens, lid van het bestuursorgaan, leerkracht 
en vrijwilliger: “Sommige kinderen op kamp kennen de  

Interview bestuursleden en experten didactiek
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vreemde taal al goed, terwijl anderen amper een woord 
spreken. Daarom observeren we aan het begin van het kamp 
hun kennis van de doeltaal via een kennismakingsspel, waar-
na we hen indelen in kleine groepen volgens hun niveau.”

Tom De Paepe, lid bestuursorgaan: “Op onze kampen 
bepalen de deelnemers zelf welke ateliers ze volgen of aan 
welke sport ze deelnemen. Mogen kiezen doet altijd deugd. 
Daarnaast voelen ze zich enorm betrokken bij de taalateliers 
omdat ze in een kleine groep actief aan de slag gaan met de 
taal. Ze discussiëren, spelen of quizzen. Zo kunnen ze wat 
ze geleerd hebben, onmiddellijk toepassen. Dat geeft een 
gevoel van competentie: “Een interview afnemen van een 
Franstalige? Ik KAN dat!”.

Christel: “Zo spelen onze kampen perfect in op het  
ABC-motivatiemodel van Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste 
(UGent) waarin hij de drie elementen benoemt die kinderen 
en jongeren stimuleren om te leren: autonomie, betrokken-
heid en competentie.”

Doelgerichte communicatie aanleren
Sofie: “You can go for seconds. Het is een typisch Engelse 
uitspraak die geen enkel kind bij de start van het kamp kent. 
In het begin moet je dat dus uitleggen op een simpele manier, 
maar daarna heeft iedereen door dat ze dan voor de twee-
de keer mogen aanschuiven aan het buffet. En dan beginnen 
ze de uitdrukking zelf ook te gebruiken! Zo leren ze veel din-
gen uit het dagelijks leven die ze op school nooit inoefenen.”

Dieter: “Zeker de eerste dagen focussen we op taalhandelin-
gen die sterk gelinkt zijn aan het kampleven: iets vragen aan 
tafel, zich kunnen smijten tijdens spelletjes, leren uitdrukken 
hoe ze alles ervaren en hoe zich voelen. Er hangen overal 
posters met al die praktische zaken die hen daarbij helpen.”

Creatieve aanpak
Tom: “Doordat we de deelnemers op Roeland-kamp onder-
dompelen in de doeltaal en er ook native speakers aanwezig 
zijn, creëer je een authentieke sfeer. Zelf heb ik ooit als deel-
nemer tijdens een supermaf beursspel als een gek aandelen 
proberen te verkopen. Iedereen smeet zich zo hard dat we 
gewoon vergaten dat we in het Frans aan het praten waren.”

Immersie
Christel: “Vroeger vertrok men van de woordenschat die het 
kind al kende en als het dan een onbekend woord tegen-
kwam, dan moest het dat opzoeken. Dat is geen realistische 
context, want dat kind komt constant met vreemde woorden 
in contact. Het zal dan ook meteen blokkeren en stoppen met 
luisteren. Als dat kind was blijven luisteren, dan had het wel 
de betekenis van dat woord kunnen raden door de context.”

“Daarom zet Roeland in op strategieën om een taal te ver-
werven op een spontane manier. Bijvoorbeeld: een animator 
vraagt aan tafel om de boter te geven terwijl hij ernaar wijst. 
Het kind zal dan uit de context afleiden dat hij de boter wil, 
zonder alles perfect te begrijpen en verruimt zo de woorden-
schat. In een volgende fase, gebruikt dat kind die woorden 
zelf om naar de boter te vragen.”

Spreekdurf
Jacques Eichperger, voormalig algemeen coördinator en 
voorzitter Algemene Vergadering: “Door ons ‘1 vrijwilli-
ger per 5 deelnemers’-beleid, is er steeds iemand aanwezig 
die de kinderen en jongeren doet praten van bij het opstaan 
tot het slapengaan. Er zijn kinderen die spontaan proberen 
dingen te vertellen, maar er zijn ook veel deelnemers die ver-
legen of zo perfectionistisch zijn dat ze niks durven te zeg-
gen. Het is de uitdaging van onze vrijwilligers om die te doen 
praten, zodat ze merken: Tiens, ik kan dat wel.”

Marc De Clercq, voorzitter van het bestuursorgaan en 
professor emeritus UGent: “De immersie zorgt er net voor 
dat de deelnemers snel durven te spreken in de doeltaal. De 
eerste kampdagen zijn ze misschien wat overdonderd, maar 
na een dag of twee begrijpen ze wel wat en zien ze in dat 
ze kunnen overleven in die taal. Dat leren ze niet op school.”

Sofie: “De kinderen vinden ook de taalateliers leuk omdat ze 
dan in een kleine groep van ongeveer 10 deelnemers zitten, 
die een gelijkaardig niveau hebben. De kinderen merken zelf 
dat hun taalvaardigheid verbetert en worden zelfzekerder. 
Kinderen die de taal amper kennen bij de start van het kamp 
en op het einde op het toneel voor de hele groep enkele zin-
nen durven zeggen, beseffen dat ze hun plan kunnen trekken 
in een vreemde taal en daar leven ze enorm van op.”
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“Al lachend een taal leren is de ideale combinatie”

“De kinderen lachen zich kapot als ze zien hoe je als monitor alles uit de kast haalt om een woord of spel 
uit te leggen”, vertelt Leander Colpaert (25 jaar), vrijwilliger Nederlands op onze kampen voor andersta-
ligen. “Ze beseffen dan dat het voor ons ook moeite kost om iets uit te leggen. Ze voelen zich dan minder 
schuldig als zij een woord niet kennen.”

“Op de Roeland-kampen is er een correcte balans tussen 
taal en spel. Tijdens de taalmomenten is er steeds voldoende 
aandacht voor beide. Op die manier leren de kinderen al-
tijd en overal bij. En vaak op een onbewuste manier”, steekt  
Leander (uiterst rechts op de foto) van wal.

Spelletjes in taalmomenten
“Ik doe altijd mijn best om spelletjes te integreren in de taal-
momenten. Met een bingoapparaat leer ik de kinderen de 
getallen en met een Uno-kaartspel de kleuren. Voor mij is het 
belangrijk dat ze geen cursus voor de neus krijgen, maar dat 
ze creatief en interactief aan de slag gaan met taal.”

“Als vrijwilliger zie je er constant op toe dat de kinderen de 
vreemde taal effectief gebruiken, maar niet op een opdrin-
gerige manier of wijzend met de vinger wanneer ze een fout 
maken. Dat werkt averechts.”

“Wanneer ze een foutje maken, gebruiken we de correcte 
woorden of formulering in ons antwoord. Ze pikken het dan 
heel snel op.”

Hulpmoni’s
“Kinderen die al een paar jaar met ons op kamp gaan en het 
Nederlands al goed beheersen, schakelen we in als hulpmo-
ni. Ze helpen dan mee de taken en spelletjes voor te bereiden 
op het kamp. Ze genieten van die verantwoordelijkheid. Ze 
willen bewijzen dat ze zich uit de slag kunnen trekken in een 
vreemde taal.”

“Ze krijgen ook veel respect van de jongere kinderen. Het 
zijn rolmodellen voor hen. Ze kijken op naar de hulpmoni’s 
en hopen dat ook zij later die functie mogen uitoefenen.”

Tekenen en uitbeelden
“We geven de kinderen altijd de kans om zich uit te drukken, 
ook al lukt dat niet. Als ze iets niet kunnen zeggen, laten we 
het hen tekenen of uitbeelden. Ook wij als vrijwilliger tekenen 
en beelden zaken uit wanneer we iets willen uitleggen. We 
leggen het letterlijk met handen en voeten uit. En ik verzeker 
je, dat leidt vaak tot hilarische situaties. Al lachend bijleren is 
ons uitgangspunt. Dat is net het mooie van het kamp.”

Vrijwilliger Nederlands aan het woord
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“Ik heb mijn dochters verwittigd dat ze altijd in de vreemde 
taal moeten spreken op kamp”

“Dat de kinderen altijd in de vreemde taal moeten spreken op kamp, is voor mij het allerbelangrijkste”, 
vertelt Ann Miller. Haar tienerdochters Leonce en Louisa namen de afgelopen jaren deel aan verschil-
lende Franse kampen. “Ondergedompeld worden in de taal is de beste manier om die te leren.”

Het zit in de familie, de liefde voor taal. Leonce en  
Louisa staan van 4 januari 2020 tot 19 februari 2021 op 
de planken met hun ouders en bekende Vlaamse acteurs 
Ann Miller en Filip Peeters. Samen spelen ze het theaterstuk  
Familie in verschillende landen.

Beter een taalkamp
“Het is steeds hun keuze om op taalkamp te gaan”, getuigt 
Ann. “Uiteraard wordt die beslissing door ons gestuurd. Je 
kunt beter voor een taalkamp kiezen dan voor een gewoon 
kamp, vind ik. Beide zijn plezant, maar op een taalvakantie 
leren de kinderen ook echt iets bij. En het is altijd mooi mee-
genomen om je talen goed te kennen.”

“Zelf ben ik als kind ook meegeweest met Roeland vzw. Dus 
ik ken jullie reputatie. Toen mijn dochters voor de eerste keer 
meegingen heb ik hen verwittigd dat ze altijd de vreemde 
taal moeten spreken. Anders vliegen ze terug naar huis”, 
lacht Ann. “Maar ondertussen hebben ze al enkele kampen 
meegedaan. En ze komen altijd content naar huis.”

“Een van mijn dochters vroeg wel onlangs of Roeland ook 
taalkampen organiseert waar er geen of nauwelijks taalles-
sen zijn. Ze wil vooral via sport, spelen en creatieve work-
shops haar talenkennis opkrikken”, duidt Ann.

Geen moedertaal is regel
“Jullie letten er echt wel op dat de kinderen van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat in de vreemde taal spreken. Dat kan 
misschien streng overkomen, maar voor mij is dat aspect net 

heel waardevol. Veel kinderen vertrekken samen met een 
vriendje of vriendin op kamp. Wanneer ze dan onderling 
hun moedertaal spreken, leren ze nauwelijks bij.”

“Trouwens, mijn kinderen hebben nog nooit iets gemerkt van 
die strengheid. Integendeel, ze amuseren zich rot. Dat op de 
eerste dag van het kamp de regels worden uitgelegd waar-
onder het verbod om de eigen moedertaal te spreken, is nor-
maal. En er zijn altijd kinderen die zich braaf aan de regels 
houden en anderen die de grenzen aftasten.”

Grote stap voorwaarts
“Vooral na hun eerste kamp merkte ik heel goed hoeveel ze 
hadden bijgeleerd op kamp. Toen ze vertrokken kenden ze 
enkel losse woorden, maar na hun terugkomst spraken ze in 
volzinnen. Ook voor hen was het echt fijn dat ze zo’n grote 
stap hadden gezet.”

Enthousiaste vrijwilligers
“Mijn ene dochter heeft nog veel contact met de groep van 
haar laatste kamp, maar ze praten vooral over de begelei-
ders. Uit hun verhalen merk je echt dat jullie vrijwilligers met 
alle enthousiasme aan de slag gaan. Mijn kinderen vervelen 
zich geen minuut.”

Noot van Roeland
We nemen het advies van de dochter van Ann  
Miller zeker ter harte. In ons kampaanbod vind je de 
kampen Paris Magique (p.20) en The World on Stage 
(p.25)  waar er geen taallessen zijn. 

Ouder aan het woord - Taalkamp Frans



16

Louise heeft nu deelgenomen aan drie 
Roeland taalkampen. Ze heeft het er enorm 
naar haar zin gehad. Veel bijgeleerd ook: op 
taalvlak, op sociaal vlak ...

We willen Roeland heel hard bedanken voor 
alle inspanningen in dit wel bijzondere jaar! 

Pierre Meersschaert,
papa van Louise

“
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Vrolijk Pasen in Bure | Bure

Enchanté! Aangenaam! Maak kennis met de Franse taal. Hoe? Met spelletjes, liedjes, crea-ateliers en 
sport. En dat in een oude kasteelhoeve midden in het groen. Veel plezier gegarandeerd!
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Mini & Junior Frans | Gent /Oostakker

Bonjour! Comment ça va? Zin om je eerste woordjes Frans te spreken? Dan is dit kamp echt iets voor 
jou! Geen saaie lessen Frans, maar wel spelletjes, liedjes, toneelstukjes, crea-ateliers en verhaaltjes.

Krokus 15 - 17/02 # 3 °2009-2012 Gent Junior € 160

Krokus 18 - 20/02 # 3 °2009-2012 Gent Junior € 160

Zomer 5 - 9/7 # 5 °2010-2012 Oostakker Junior € 200

Zomer 5 - 9/7 # 5 °2013-2014 Oostakker Mini € 200

Zomer 16 - 20/8 # 5 °2010-2012 Oostakker Junior € 200

Zomer 16 - 20/8 # 5 °2013-2014 Oostakker Mini € 200

Herfst 2 - 4/11 # 3 °2010-2013 Gent Junior € 160

7-12 jaar

5 - 10/04 # 6 °2009-2012 Vrolijk Pasen in Bure - S’amuser en français € 435

12 - 17/04 # 6 °2009-2012 Vrolijk Pasen in Bure - Sports et Aventure € 435

9-12 jaar

Ravotten aan de kust | Nieuwpoort

Met de voeten in het zand en je vlieger in de hand is Nieuwpoort één groot avontuur en plezant! Op 
ontdekkingstocht in de duinen, zandkastelen bouwen, sport, je eigen vlieger ontwerpen … bereid je 
alvast voor op knotsgekke activiteiten!

5 - 10/07 # 6 °2010-2012 Ravotten aan de kust - Aventures à la mer € 495

12 - 17/07 # 6 °2009-2012 Ravotten aan de kust - La mer du Nord € 495

19 - 24/07 # 6 °2010-2012 Ravotten aan de kust - Jeux Olympiques € 495

2 - 7/08 # 6 °2009-2012 Ravotten aan de kust - STEM (sciences et techniques) € 495

9 - 14/08 # 6 °2010-2012 Ravotten aan de kust - S’amuser en français € 495

16 - 21/08 # 6 °2009-2012 Ravotten aan de kust - Sports & Aventure € 495

9-12 jaar

= leeftijd = krokus = pasen = zomer = herfst = kerst

= externaat = internaat = doeltaal spreken verplicht = doeltaal spreken niet verplicht

NIEUW
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= leeftijd = krokus = pasen = zomer = herfst
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Booste ton français @Bure | Bure

Ben je sportief en creatief? Op dit kamp valt er altijd iets te beleven. In de voormiddag is er tijd voor 
sport naar keuze. ’s Avonds zijn er creatieve workshops in kleine groepen zoals toneel, dans, knutselen 
of multimedia. Wie weet ontdek je hier wel een verborgen talent!

12-14 jaar

5 - 17/07 # 13 °2007-2009 Booste ton français @Bure € 715

16 - 25/08 # 10 °2007-2009 Booste ton français @Bure € 550

Une semaine fantastique | Bure

Sport, natuur, workshops én een uitstap: al het beste van een Roelandkamp in één week. Je ontdekt  
nieuwe sporten, gaat op avontuur in het bos, avonturenpark, op de Lesse of in de grotten van Han.  

12-14 jaar

19 - 24/07 # 6 °2007-2009 Une semaine fantastique € 440

26 - 31/07 # 6 °2007-2009 Une semaine fantastique € 440

2 - 7/08 # 6 °2007-2009 Une semaine fantastique € 440

9 - 14/08 # 6 °2007-2009 Une semaine fantastique € 440

Ville et forêt | Marche-en-Famenne

Veel sport, spel en avontuur. Marche-en-Famenne biedt het beste van twee werelden: een stadcentrum 
met een bos vlakbij. En de locatie waar je verblijft heeft een moderne sportzaal met klimmuur! Pak je 
sportschoenen maar al in. 

13-15  jaar

5 - 17/07 # 13 °2006-2008 Ville et forêt € 725

19 - 25/07 # 7 °2006-2008 Ville et forêt € 445

= kerst

Booste ton français @Flône | Flône

Sport in de voormiddag. Creatieve workshops zoals knutselen, dans, theater, multimedia ... in de namid-
dag. Beleef de meest fantastische taalvakantie met je nieuwe vrienden!

12-14 jaar

5 - 17/07 # 13 °2007-2009 Booste ton français @Flône € 715

Aventure en Gaume | Virton

Ben jij een rasechte avonturier? Dan is dit kamp op jouw lijf geschreven. Mountainbiken, kayak,  
survivaltocht, boomklimmen, hindernissenparcours … op dit kamp verleg je zeker je grenzen en keer je 
naar huis met fijne herinneringen.

13-18 jaar

5 - 10/04 # 6 °2003-2005 en 2006 -2008 Aventure en Gaume € 565

12 - 17/04 # 6 °2003-2005 en 2006 -2008 Aventure en Gaume € 565

NIEUW

NIEUW
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= externaat = internaat = doeltaal spreken verplicht = doeltaal spreken niet verplicht

Amusons-nous en Gaume | Virton

Dit is gewoonweg een topkamp! Geniet van de mooie omgeving met een zuiders microklimaat. Op het 
kamp zelf wisselen sport, taalateliers, workshops en ontspanning elkaar af. Kies je voor de optie paard-
rijden, dan ga je 4 keer naar de manège.

13-15  jaar

5 - 17/07 # 13 °2006-2008 Amusons-nous en Gaume - Paardrijden € 795

5 - 17/07 # 13 °2006-2008 Amusons-nous en Gaume - Multi-activiteit € 725

Survie et nature | Virton

Schuilt er een avonturier in jou? Ben je een natuurliefhebber? Dan is dit kamp echt iets voor jou. Op het 
programma: een schuilplaats bouwen, vuur maken, je eigen potje koken, de weg terugvinden zonder 
Google Maps … Trek jij je plan als het erop aankomt? Ontdek het op dit kamp!

13-15  jaar

2 - 10/08 # 9 °2006-2008 Survie et Nature € 525

Gaume découverte | Virton

Sport, spelen, workshops, avontuurlijke opdrachten en uitstappen: amuseer je te pletter op dit kamp, 
maak nieuwe vrienden en beleef een onvergetelijke taalvakantie. Je logeert op een mooie locatie  
middenin het groen, met verschillende sporttereinen waar je kan voetballen, hockeyen, basketballen, 
volleyballen, baseballen …

13-15  jaar

12 - 21/08 # 10 °2006-2008 Gaume découverte € 620
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Créa et sport | Stenay

Ga mee op vakantie in de Lorraine-streek en amuseer je rot tijdens de creatieve workshops, sport, spel 
en culturele uitstappen. Je verblijfplaats ligt net buiten de stad, omringd door de natuur. De setting zorgt 
voor een familiale sfeer waar je je meteen thuisvoelt.

13-15  jaar

19 - 28/08 # 10 °2006-2008 Créa et sports € 640

Douce France | Ancy

Leef als God in Frankrijk. Je verblijft in de mooie Bourgognestreek. Je logeert in een prachtige gîte. De 
groep is vrij klein waardoor er veel ruimte is voor eigen inbreng. Wie helpt er mee om het avondmaal te 
bereiden? Lekker en gezellig!

15-18  jaar

5 - 17/07 # 13 °2003-2006 Douce France € 925

100% sports et adrénaline | 
Marche-en-Famenne

Kajakken bij mooi weer, klimmen langs een rotswand, een avontuurlijke trektocht in de bossen, een stads-
spel … op dit kamp kies je volop voor sport en avontuur. De locatie waar je verblijft heeft een moderne 
sportzaal met klimmuur! Pak je sportspullen maar al in.

15-18  jaar

12 - 21/08 # 10 °2003-2006 100% sports et adrénaline € 730

Paris Magique | Paris

Dompel je onder in de sfeer van Parijs met musea, muziek, graffiti en ontmoetingen met echte  
Parisiens. En wie Parijs zegt, zegt ook Disneyland Parijs! Voor je het weet, zing je met spijt in het hart  
Paris, c’est fini…

15-18  jaar

3 - 10/07 # 8 °2003-2006 Paris + Disneyland € 945
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= leeftijd = krokus = pasen = zomer = herfst = kerst

NIEUW

Démarre l’année du bon pied
Virton

Genoten van Kerst en Nieuwjaar? En behoefte aan een echte boost voor je Frans voor je terug naar 
school gaat? Tijdens deze taalvakantie fris je je Frans op, ontmoet je nieuwe vrienden en volg je keitoffe 
workshops. 

13-16  jaar

3 - 8/01/22 # 6 °2006-2009 Démarre l’année du bon pied € 440

NIEUW
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Junior Engels Pasen | Ieper

Hi! How are you?  Zin om je eerste woordjes Engels te spreken? Dan is dit kamp echt iets voor jou! Geen 
saaie taalateliers, maar wel spelletjes, liedjes, toneelstukjes, creatieve workshops en een keitoffe uitstap. 

5 - 10/04 # 6 °2009-2012 Junior Engels Pasen € 525

9-12 jaar

Junior Engels Zomer | Oostakker

Spelen, sporten, ravotten, filmpjes maken, knutselen, op ontdekkingstocht in het bos … Dit kamp belooft 
100% fun. En ondertussen leer je je eerste woorden Engels. Hoe cool is dat?

9-12 jaar

12 - 16/07 # 5 °2009-2012 Junior Engels Zomer € 195

12 - 17/07 # 6 °2009-2012 Junior Engels Zomer € 435

9 - 13/08 # 5 °2009-2012 Junior Engels Zomer € 195

9 - 14/08 # 6 °2009-2012 Junior Engels Zomer € 435

English for Teens | Gent

Ken je al een beetje Engels maar lijkt een kamp in Engeland je een stap te ver, of is Engels nog echt  
Chinees voor jou? Dan is dit kamp – met of zonder overnachting – ideaal voor jou. Een taalbad met toffe 
taalateliers, originele activiteiten en uitstappen: allemaal in het Engels!

12-14 jaar

5 - 9/07 # 5 °2007 - 2009 English for Teens € 225

5 - 10/07 # 6 °2007 - 2009 English for Teens € 465

16 - 20/08 # 5 °2007 - 2009 English for Teens € 225

NIEUW
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Eerst en vooral bedankt voor het zeer goede 
kamp voor onze zoon! Ruben heeft niet alleen 
veel Frans bijgeleerd, maar heeft zich ook goed 
vermaakt en fijne vrienden gemaakt.  

Hendrik Cox, 
papa van Ruben“
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English for Teens Easter | Ieper

Op zoek naar een leuk Engels taalbad in de paasvakantie? Dan is dit kamp echt iets voor jou. Op het 
programma: coole en creatieve workshops, maffe thema-activiteiten, sport en ravotten in het groen. 

5 - 10/04 # 6 °2004-2007 English for Teens Easter € 525

14-17 jaar

Boost your English | Ieper

Zin in een laid-back einde van je zomer, maar ook behoefte aan een echte boost voor je Engels? Tijdens 
deze taalvakantie fris je niet alleen je Engels op, maar proef je ook van kei-interessante workshops. En 
uiteraard is er voldoende tijd om te chillen met je nieuwe vrienden.

16 - 21/08 # 6 °2006-2008 Boost your English € 525

13-15 jaar

Fabulous Forest Fun |Kasterlee

Kort maar krachtig: een taalbad van een week, zodat je supergoed voorbereid bent voor het nieuwe 
schooljaar! Een schuilplaats bouwen met gevonden materialen, je eigen potje koken boven een kamp-
vuur, oriëntatieloop, een raft bouwen … Leef je uit op dit kamp middenin de natuur.

23 - 27/08 # 5 °2006-2008 Fabulous Forest Fun € 485

13-15 jaar

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Sutton Sports Academy 
Sutton Town

Een kamp met een gevarieerd aanbod aan sport en activiteiten die je competitieve kant naar boven 
halen? Check! Denk maar aan football, rounders, cricket en British Bulldog. En je gaat ook een dag op 
stap in Londen!

5 - 14/08 # 10 °2005-2008 Sutton Sports Academy € 895

13-16 jaar

Intercultural Fun | Sutton Town

Zin om jongeren uit de hele wereld te leren kennen en samen Engels te spreken? Dan is Intercultural Fun 
iets voor jou! Hier leer je Engels op een echte Engelse privéschool, met superveel faciliteiten, uitgestrekte 
sportterreinen en een adembenemend  uitzicht. 

19 - 31/07 # 13 °2005-2008 Intercultural Fun € 995

2 - 14/08 # 13 °2003-2006 Intercultural Fun € 995

13-18 jaar

English Summer Vibes | Ieper

Ben je op zoek naar een kamp met een hoekje af? Dan ben je hier aan het goede adres. Coole work-
shops, originele thema-activiteiten en veel aandacht voor je creatieve kant! Ook wie houdt van ravotten 
in het groen, komt aan zijn trekken. Ontdek hoe Brits onze Westhoek is!

11 - 16/07 # 6 °2004-2007 English Summer Vibes € 525

14-17 jaar
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British Fun | Sutton Town

Maak kennis met the British way of life in een echte privéschool in het prachtige Kent. Een perfecte mix 
tussen maffe themadagen, sport, workshops, uitstappen en ontspanning. Hou je van dans? Kies dan voor 
de optie Sutton Dance. Hou je eerder van spannende activiteiten? Kies dan voor de optie Sutton Active. 

16 - 27/08 # 12 °2004-2007 British Fun - optie Sutton Dance € 965

16 - 27/08 # 12 °2004-2007 British Fun - optie Sutton Active € 965

14-17 jaar

The World on Stage
Sutton Town

Creatief podiumbeest? Muziekmaker? Dansfreak? Kom dan naar The World on Stage! Hier werk je met 
theatermakers, muzikanten en choreografen aan een voorstelling die je daarna ook echt opvoert voor 
publiek. Het kippenvelmoment van dit kamp! 

19/7 - 31/7 # 13 °2000-2005 The World on Stage € 995

16-21 jaarNIEUW
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“Ze doen het dan toch maar, spreken in een vreemde taal”

“Sommige animatoren zijn native speakers”, vertelt Annelies Tanghe (23 jaar), vrijwilliger Engels en  
Nederlands voor anderstalige nieuwkomers (NT2). “Omdat zij een andere moedertaal spreken dan de 
deelnemers, kunnen de kinderen en jongeren echt een gezicht plakken op die taal. Daardoor wordt de taal 
minder afstandelijk voor hen.”

“Active presence, daar wordt er op kamp de hele tijd op 
gehamerd. Alle vrijwilligers zijn constant bij de deelnemers: 
tijdens de lunch, de activiteiten, vrije momenten … Zo oefe-
nen ze de vreemde taal in alle dagelijkse situaties”, vertelt 
Annelies.

Met gebaren en beelden
“Voor de kinderen en jongeren die de vreemde taal nog niet 
zo goed kennen, is het best vermoeiend om voortdurend in 
die taal te spreken. Maar ik denk dat onze omkadering en 
activiteiten ervoor zorgen dat ze toch een heel fijne vakantie 
beleven. We zien heel veel deelnemers terugkeren het jaar 
daarop. Dat is toch het beste bewijs?”

“Zelf geef ik vooral les aan de deelnemers die de taal amper 
kennen. Ik gebruik bij elk woord dat ik uitspreek een gebaar 
of een beeld en ik praat ook heel traag zodat ik zeker ben 
dat ze me goed begrijpen.”

Connectie met hun leefwereld
“Tegelijk zorg ik ervoor dat de taalateliers niet te schools 
worden. Zolang er in de vreemde taal wordt gesproken, is 
het goed. Daarom is het belangrijk om connectie te zoeken 
met hun leefwereld, met wat ze meemaken, de liedjes die ze 
beluisteren … Zo bepalen ze deels hun eigen leerparcours 
Op een bepaald moment waren mijn deelnemers elkaar hun 
huis aan het tonen op Google Maps. Dat stond totaal niet in 
mijn planning, maar ik ben er toch met veel enthousiasme in 
meegegaan.”

Fier op mijn groep
“Ik hou vooral van themadagen. Dan werk ik de hele dag 
met de groep toe naar onder andere een toneelstukje dat 
ze ’s avonds tonen voor heel het kamp. Elke keer als mijn 
groep voor het publiek staat zonder enige hulp, ben ik zo 
ontzettend fier op hen. Ze doen het dan toch maar, spreken 
in een vreemde taal. En de reactie van de anderen is gewoon 
zo hartverwarmend.”

Vrijwilliger Engels en NT2 aan het woord



27

“Ik volg nu een tweetalig traject op de hogeschool”

“Ik zit nu in mijn tweede jaar aan de hogeschool Francisco Ferrer in Brussel. Ik heb er bewust voor 
gekozen om daar het tweetalig traject Frans-Nederlands te volgen”, vertelt Sarah Kyzilas fier (20 jaar), 
deelnemer Roeland-kampen. “En dat heb ik aan Roeland te danken.”

“In 2018 ging ik voor de eerste keer mee op kamp naar  
Sutton Town”, steekt Sarah van wal. “Ik heb me daar zo 
goed geamuseerd dat ik me het jaar daarna terug inschreef 
alsook voor het Nederlandse kamp in Gent.”

Singing sessions zijn de max
“Het was één van mijn beste vrienden die me overtuigde om 
met Roeland mee te gaan. Zij was naar Gold Hill geweest en 
was daar zo enthousiast over, niet normaal. Elke keer als ik 
haar zag, begon ze weer te vertellen hoe fijn het daar wel 
was. Toen ook mijn ouders me aanmoedigden om mij in te 
schrijven, heb ik de stap gewaagd.” 

“Ik had er reuzeveel zin in. Ik vind het zelf een goed idee om 
een nieuwe taal te leren en ik hou ervan om nieuwe mensen 
te ontmoeten. Op de Roeland-kampen heb ik echt mijn hart 
kunnen ophalen. Vooral de singing sessions in Sutton Town 
zullen me altijd bijblijven. Samen zingen met de anderen is 
de max.”

Tweetalig onderwijs
“Ik studeer voor leerkracht lager onderwijs. Sommige vakken 
volg ik in het Nederlands. Ik heb daar bewust voor gekozen 
omdat ik meertaligheid belangrijk vind. Zeker in ons land.”

“Niet veel medestudenten hebben voor het tweetalig traject 
gekozen. Vooral omdat dit traject een pak zwaarder is. Ik 
heb hierdoor vier uur per week meer les. Dat schrikt af.”

“Ik had al Nederlandse les gekregen op de middelbare 
school, maar door mijn kampervaring bij Roeland, kreeg ik 
het zelfvertrouwen om voor dit tweetalig traject te kiezen. En 
volgend jaar volg ik via Erasmus een heel semester in het 
Nederlands op een andere hogeschool.”   

Warm hart
“Ik begrijp wel dat andere jongeren schroom hebben om 
mee te gaan op taalkamp. Maar twijfel niet. Het is een super-
toffe ervaring, je leert een nieuwe taal en je ontmoet leuke 
vrienden. Je zal zeker niet teleurgesteld zijn.”

“Ik draag Roeland echt een warm hart toe. Zozeer dat ik in 
2021 ook bij hen als vrijwilliger aan de slag wil gaan.”

Deelnemer aan het woord - Taalkamp Nederlands
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“Gold Hill On Stage is onze thuis!”

Vellereille, Gold Hill, Norfolk … de vier zussen van de familie Derveaux hebben samen twaalf kampen 
bij Roeland gevolgd. Dan mogen we toch spreken van superfans, toch? Rose-Anne Marie (18 jaar) en 
Louiza-Maxine (19 jaar) vertellen met veel plezier over hun kampervaringen.

“Ik haat Frans uit de grond van mijn hart”, zegt Rose-Anne 
Marie. En ze meent het nog ook. “Maar de Roeland-kampen 
zijn echt zalig”, voegt ze er al lachend snel aan toe.

Taallessen?
“Op de Franse kampen krijg je inderdaad taallessen”, ge-
tuigt Rose-Anne Marie. “Maar die zijn allesbehalve schools. 
In een cirkel of een u-vorm zitten maakt al een hemelsbreed 
verschil. En de lessen in kleine groep zijn ingevuld met spel-
letjes, je praat er enorm veel en er zijn geen saaie gramma-
ticaoefeningen.”

“In tegenstelling tot de taalkampen waar er tot 4 uur taalles 
per dag is, heb je die op Gold Hill On Stage helemaal niet”, 
vult Louiza-Maxine aan. “Of je hierdoor minder goed een 
taal leert? Ik vind van niet. Op Gold Hill On Stage werk je 
met heel de groep samen naar een eindproject toe: het thea-
terstuk waar je ouders, vrienden en theaterliefhebbers uit het 
charmante Shaftesbury naar komen kijken. Door die intense 
samenwerking leer je evengoed de taal.”

Meer zelfvertrouwen
“Zelf heb ik door mijn kampervaringen meer zelfvertrouwen 
gekregen om in een vreemde taal te spreken”, vertelt Loui-
za-Maxine. “Op kamp besef je pas dat het niet erg is als je 
de taal niet foutloos spreekt. Zolang je elkaar verstaat, is het 
prima.”

“Op school is er toch nog altijd gêne om je uit te drukken in 
een vreemde taal, omdat je bang bent om fouten te maken 
voor je klasgenoten en de lesgever”, bevestigt Rose-Anne 
Marie. “Op kamp maakt dat helemaal niet uit.” 

Gold Hill On Stage 
“Gold Hill On Stage is gewoon een superzot kamp!”, 
roept Louiza-Maxine. “Het is echt mijn thuis”, beklemtoont  
Rose-Anne Marie.

“De eerste twee dagen voelde ik me wat verlegen om te zin-
gen, dansen, muziek te maken … Maar iedereen doet mee. 
Het is gewoon twee weken feest”, vertelt Louiza-Maxine. 
“En dat op een supermooie locatie.”

Deelnemers aan het woord - Taalkamp Engels en Frans
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Vrijwilliger worden
Het enthousiasme van de zussen is zo groot dat  
Louiza-Maxina zich inschreef voor de animatorcursus bij 
Roeland, een door de overheid erkende cursus, aangevuld 
met het bekende taalaspect: “De zesdaagse opleiding Taal-
animator in het Jeugdwerk was superzwaar”, getuigt ze. 
“Maar het was het ongelofelijk waard. Door die opleiding 
heb ik een hechte band opgebouwd met de andere kandi-
daat-vrijwilligers en heb ik enorm veel zin om zelf als vrijwil-
liger mee te gaan op Roeland-kamp.”

“Waarom de opleiding zo zwaar is? Als deelnemer besef je 
niet hoeveel tijd en energie de vrijwilligers steken in hun les-
sen, workshops, activiteiten … Door het zelf te moeten doen 
tijdens de opleiding, apprecieer je hun werk nog meer.”

Ook Rose-Anne Marie hoopt binnenkort als vrijwilliger bij 
Roeland te starten en heeft daarom deelgenomen aan één 

van de Roeland-vormingsweekends. Een heel boeiende er-
varing, vertelt ze: “Er waren zowel Nederlandstalige als 
Franstalige deelnemers aanwezig. Je moest aan elkaar les 
geven en de spelletjes uitleggen. Doordat de andere groep 
een andere moedertaal had, ondervond je meteen hoe in-
tensief een taalkamp kan zijn.”

Sociale vaardigheden
“Ik kan alleen maar aanraden om je kind mee te sturen op 
een taalkamp van Roeland”, komt mama Benedikte tussen-
beide. “Naast het leren van een vreemde taal, ontmoet je 
kind nieuwe vrienden en ontwikkelt het zijn sociale vaardig-
heden.”

“Ga zeker één keer mee op een Engels theaterkamp”, ver-
tellen de zussen. “Zelfs al denk je dat toneel, dans of muziek 
niks voor jou is, je kan meer dan je denkt. Probeer het ge-
woon!”

Noot van Roeland: Door de coronacrisis konden we in 2020 het Engels taalkamp Gold Hill On Stage niet organiseren. In 
2021 organiseren we het kamp in Sutton Town (zie p.25)
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Ben je geïnteresseerd in de Franse taal en cultuur? Kom 
dan zeker eens langs in de Franse BIB Vlaanderen. Je 
kan er allerlei materiaal ontlenen om Frans te leren of 
om je kennis op peil te houden: methodes en hand-
boeken, didactisch materiaal, strips en kinderboeken, 
tijdschriften voor leerkrachten, leerlingen en studenten, 
spelmateriaal, meer dan 1.000 Franse fictiefilms en nog 
veel meer.

Je krijgt er ook toegang tot ‘Culturethèque’, de virtuele 
bibliotheek van het Institut français.

Groepsbezoeken op aanvraag.

  Krijgslaan 20-22 – 9000 Gent 
  09 42 82 47  -  bib@af-ovl.be
  af-ovl.be/mediatheque/

De Franse BIB maakt deel uit van de werking van Alliance française 
Oost-Vlaanderen. Ze is partner van Roeland vzw en ze wordt onder-
steund door de Culturele Dienst van de Franse Ambassade.

Oost-Vlaanderen

Franse BIB
Vlaanderen
FRANS LEZEN, LEREN EN BELEVEN

AMBASSADE 
DE FRANCE 
EN BELGIQUE

Franse BIB Vlaanderen

Boekjes

100 x creatief met taal
60 taalspelen voor de klas

Spelletjes rond kennismaking, opwarming, expressie, 
concentratie, toneel en groepswerk: met de oefeningen 
en spelletjes uit deze 2 boekjes leren kinderen en 
jongeren elkaar beter kennen tijdens de taalmomenten. 

• Te koop in het Frans, Engels & Nederlands.
• 10 euro (+ € 2 verzendingskosten).
• Bestellen via www.roeland.be/publicaties, info@

roeland.be of in de Franse BIB Vlaanderen. 

Ben je geïnteresseerd in de Franse taal en cultuur? Wil je 
graag je Frans bijspijkeren? Heb je een officieel diploma 
Frans nodig? Of wil je gewoon nog wat Frans spreken? 
Dan ben je bij Alliance française Oost-Vlaanderen aan 
het goede adres.

√	 Cursussen Frans voor diverse doelgroepen (privé of  
 in groep - contactlessen en/of online)
√ Officieel erkend examencentrum (DELF DALF – TCF  
 – EV@LANG)
√ Lees- en conversatiegroepen in het Frans
√ Een cultureel aanbod in het Frans

 Krijgslaan 20-22 – 9000 Gent
 09 225 25 29  -  info@af-ovl.be
 www.af-ovl.be 

Alliance française Oost-Vlaanderen is een erkende afdeling van de 

Fondation des Alliances françaises (Parijs).

Oost-Vlaanderen

Alliance française Oost-Vlaanderen
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Nederlands voor anderstalige nieuwkomers/ andere thuistaal

“Onze taalkampen zijn meer dan een taalverrijking alleen”

“Taal is overal. Overal heb je taal nodig”, getuigt Astrid Van Den Bossche (26 jaar), vrijwilliger op onze 
Nederlandse kampen voor anderstalige nieuwkomers. “Daarom besloten we in de krokusvakantie van 
2020 om met hen de Van Eyck-tentoonstelling in Gent te bezoeken.”

“Onze taalkampen zijn meer dan een taalverrijking alleen”, 
getuigt Astrid. “Door hen zoveel mogelijk onder te dompelen in 
onze leefwereld, ervaren ze dat zelf aan den lijve.”

“Elk kamp voor anderstalige nieuwkomers hangen we op aan 
een thema. In de krokusvakantie kozen we als thema voor de 
kunstenaar Van Eyck. Via spelletjes, toneelstukjes, liedjes en de 
uitstap naar de Van Eyck-tentoonstelling leerden ze samen met 
hun nieuwe kampvrienden de Nederlandse taal en de stad beter 
kennen.”

Onder de indruk
“Veel kinderen uit de groep waren enorm onder de indruk van 
de expositie. Velen hadden nog nooit een voet gezet in een  
museum. Op een bepaald moment kwamen we in een zaal waar 
een schilderij hing ter grootte van een volledige muur. Dat von-
den ze adembenemend.”

Grote kleurplaten
“We hadden op voorhand boekjes gekregen over de tentoonstel-
ling met enkele foto’s van schilderijen. Tijdens ons bezoek vonden 
ze het heel leuk om op zoek te gaan naar een werk dat ze al in 
het boekje hadden gezien. Als ze er één hadden gevonden, dan 
mochten ze dat in het boekje aanvinken. Daarna konden de kin-
deren in de workshop op het einde van de expo onder meer grote 
kleurplaten van de schilderijen van Van Eyck inkleuren.” 

Ongelofelijk enthousiast
“Veel kinderen die hier geboren zijn, gaan af en toe op muse-
umbezoek met hun ouders of hun klas. Voor hen is dat meestal 
een gewone uitstap. Voor deze kinderen is dat echter een ander 
verhaal. Ze waren ongelofelijk enthousiast van begin tot einde. 
Als vrijwilliger is dat fantastisch om te zien.”

Roeland organiseert sinds 2008 dagkampen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers. De doelgroep zijn kinderen 
en jongeren die pas in België wonen. Zij leren op een speelse manier Nederlands. We kregen voor dit project in 2017 de 
prijs Jeugdwerk voor Allen van de provincie Oost- Vlaanderen.

Sinds 2017 organiseren we ook Speelse Zomer, dagkampen Nederlands voor kinderen met een andere thuistaal. Beide 
projecten zijn in samenwerking met Stad Gent. 

 www.roeland.be/nederlandse-dagkampen 
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“Ik daag jongeren uit om een gesprek aan te knopen 
met Gentenaars”

“Toen ik zelf nog in het middelbaar zat, vond ik het altijd fijn wanneer we even uit de klas mochten om 
op een andere manier iets bij te leren”, vertelt Helena van Wyk (22 jaar), Nederlandstalige gids stadsbe-
zoeken in Gent. De leerlingen al entertainend iets bijleren, is dan ook haar drijfveer.

“Tijdens zo’n stadsbezoek mag het wat informeler dan in de 
klas”, vindt Helena. “Ik wil vooral dat mijn Franstalige groep 
op een plezante manier Gent ontdekt en ondertussen een 
paar nieuwe woorden in het Nederlands oppikt.”

Stiftbordje
“Ik heb steeds een stiftbordje bij waarop ik de verhalen teken 
die ik vertel over Gent. Dat zorgt voor heel wat hilariteit bij 
mijn groep, want ik ben niet de beste tekenaar.”

“Het hoogtepunt van het stadsbezoek is het graffitistraatje. 
Steevast nemen de jongeren dan een aantal foto’s om op hun 
Instagram te zetten.”

Walter De Buck
“Af en toe hou ik een wedstrijdje. Ik daag de jongeren dan 
uit om met zo veel mogelijk Gentenaars een gesprek aan te 
knopen. Een groep is er zelfs eens in geslaagd om enkele 
senioren een liedje van Walter De Buck te laten zingen. Dat 
was echt geweldig om te zien. En om te horen.”

Losse sfeer
“Soms waarschuwen leerkrachten me voor een ‘moeilijke’ 
leerling. Maar omdat het stadsbezoek in een losse sfeer 
doorgaat waar je weinig constante focus vraagt en de klem-
toon vooral op het amuseren ligt, heb ik nog nooit een lastige 
student in mijn groep gehad. Integendeel.”

“De reacties van de studenten zijn dan ook steeds heel posi-
tief. Veel jongeren vullen op het evaluatieformulier ook in dat 
ze Gent een heel propere stad vinden, erg grappig.”

Stadsbezoeken

Met je klas op stadsbezoek

Voor Nederlandstalige leerlingen organiseren we stadsbezoeken Frans in Luik, Namen en Rijsel. Laat je klas de stad 
ontdekken in het Frans via verhalen en ludieke opdrachten. Reserveer daarom jouw plek op tijd!

Door Covid-19 kunnen er momenteel geen stadsbezoeken plaatsvinden. Ondertussen werkt Roeland vzw aan stads-
bezoeken Frans in Brussel. 

  www.roeland.be/stadsbezoeken 
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“Artscène/ Artscene is gewoon WOW”

“Omdat ik nogal verlegen ben, raadde mijn leraar me aan om mee te doen aan Artscene”, vertelt deelne-
mer Don. “Ik vond het meteen leuk.”

“Toneelspelen in een vreemde taal, is de meest natuurlijke 
manier om een taal te leren. Het wakkert de spreekdurf aan”, 
vindt Herlinde Vanhoutte. Zij is lerares op het Atheneum  
Wispelberg in Gent en neemt met haar klas sinds 2008 deel 
aan het theaterproject. 

“Vanaf het eerste moment stelde de regisseur ons op ons ge-
mak”, getuigt deelnemer Linus. “Er wordt echt gekeken naar 
wie je bent, wat je kan en wat je graag doet. De vreemde taal 
vormt in het begin een barrière, maar na een paar weken 
repeteren durf je die echt wel te spreken. Je kan veel meer 
dan je denkt.”

“En het festival is gewoon WOW”, vult Don aan. “Je ontmoet 
groepen uit het binnen- en buitenland, je leert nieuwe men-
sen kennen en je volgt toffe ateliers.”

“Door het theaterfestival zien mijn leerlingen een vreemde 
taal niet meer als een vak, maar als een middel om te com-
municeren met anderen”, bevestigt Herlinde.

“Dus twijfel niet”, zeggen Don en Linus. “Je werkt er samen 
aan, iedereen helpt jou en je maakt vrienden voor het leven. 
Een onvergetelijke ervaring.”

Wil je samen met je leerlingen een toneelstuk op-
voeren in het Frans of Engels? Eventueel met de hulp 
van een toneelanimator? Dan is het project Artscène 
français of Artscene English iets voor jou.

Alle deelnemende groepen ontmoeten elkaar op het 
driedaagse toneelfestival in Gent. Tijdens het festival 
spelen de leerlingen hun toneelstuk, volgen ze  vor-
mingssessies en ontmoeten ze buitenlandse groepen.

• Voor jongeren van 13 tot 18 jaar
• Jaarproject met repetities op school
• 3-daags internationaal theaterfestival

Doelstellingen
• Frans of Engels leren via toneel
• Met plezier op een podium staan
• Culturele uitwisseling

 www. roeland.be/theater 

Door Covid-19 gaat Artscène français 2021 niet 
door. We hopen in 2022 weer van de partij te zijn 
met Artscene English. 

Artscène/Artscene
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TAALANIMATOR WORDEN?

Ben je taalvaardig en werk je graag met jongeren? Ben je creatief, en-
thousiast en dynamisch? Wil je graag je passie voor taal doorgeven? 
Word dan taalanimator bij Roeland vzw. Fun verzekerd!

Vanaf 16 jaar: cursus Taalanimator in het 
jeugdwerk
Eens goed zot doen, je keihard amuseren en daarbij ook nog eens de 
kneepjes van het vak leren? Tijdens de 6-daagse cursus Taalanimator in 
het Jeugdwerk leer je hoe je met kinderen en jongeren omgaat, spelen 
maakt, ateliers voorbereidt en dode momenten opvult. Hierna volg je 
een stage op een taalkamp in de paasvakantie of de zomer. Rond je 
die succesvol af? Dan ontvang je een attest Animator in het jeugdwerk, 
erkend door de Vlaamse Overheid. 

Voor wie?
• Je wil animator worden op onze Franse, Engelse of 

      Nederlandse taalvakanties.
• Je wil het attest Animator in het jeugdwerk halen  

(erkend door de Vlaamse overheid en dus overal bruikbaar bin-
nen het Vlaamse jeugdwerk). 

• Je bent 16 jaar of ouder in de zomer van 2021.

Prijs: 295 euro
Wanneer? Van 30/10 - 4/11/2021 (FR/EN)

Vanaf 18 jaar: vormingsweekend 
Taalanimator bij Roeland (NL, FR, EN)
Spreek je vlot Frans of Engels, ga dan mee als taalanimator op 
onze Franse of Engelse taalvakanties. Liever op kamp in het  
Nederlands? We zoeken ook enthousiaste animators voor: 

• Nederlandse taalvakanties voor Franstaligen
• Zomerkampen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers 
• Kampen voor kinderen met een andere moedertaal.  

Tijdens zo’n vormingweekend krijg je alle info over hoe wij  
werken en volg je workshops waar je leert hoe je interactieve lessen 
opbouwt, sportsessies geeft … 

Prijs
50 euro voor een weekend met 1 overnachting, incl. maaltijden.

Wanneer?
• 27 en 28 februari 2021
• 20 en 21 maart 2021

De weekends vinden plaats in Gent. 

Interesse? Schrijf je in via www.roeland.be

11 redenen om 
vrijwilliger te worden 
bij Roeland:

1. Je doet een berg ervaring op in het 
jeugdwerk

2. Je spijkert je Frans of Engels bij op de 
Franse en Engelse kampen

3. Je draagt een maatschappelijk steentje 
bij op onze kampen Nederlands voor 
kinderen met een migratieachtergrond

4. Je krijgt er een interessante ervaring bij 
op je cv

5. Je kan je voorkeuren en 
beschikbaarheden doorgeven

6. Je ontwikkelt je creatieve talenten
7. Je krijgt veel appreciatie
8. Je krijgt alle ondersteuning die je nodig 

hebt
9. Je volgt gratis bijscholingen eens je 

animator bent
10. Je krijgt een vrijwilligersvergoeding
11. Je maakt vrienden voor het leven
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Kalle is superpositief over de hele kampweek 
en raakt er niet over uitgepraat.

Bedankt aan het hele team om er zo’n toffe 
ervaring van te maken voor hem (en  voor 
ons).

Kalle komt absoluut graag terug volgend jaar 
om weer Content in Gent te zijn!

Guy Brusselmans, 
papa van Kalle

(Kamp Nederlands 
voor kinderen van expats)

“
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Koning Filip bezocht op 7 juli ons taalkamp Stad en Avontuur in 
Gent. Aanleiding van zijn bezoek was de 50ste verjaardag van 
onze vzw in 2021 waarvoor we ook de titel Koninklijke Vereniging 
ontvingen. De Koning volgde onder meer een taalatelier bij en 
speelde met de groep Pictionary. De foto- en videoreportage 
over het bezoek vind je terug op de nieuwspagina van Roeland. 


