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Tips & Tricks over taalangst 

Heb jij het gevoel dat je een vreemde taal niet graag spreekt binnen of buiten de cursus 

omdat je je onzeker en angstig voelt en wil je weten hoe je hier gript op kunt krijgen? Wil 

je als docent spreekangst in het klaslokaal verminderen? De belangrijkste 

kernboodschap voor student én docent om spreekangst te verminderen is dat het 

belangrijk is om een vriendelijke omgeving te creëren wanneer een vreemde taal 

gesproken wordt waarin spreekangst geen probleem is. Onderstaande tips kunnen 

helpen deze omgeving te creëren en zelf actie te ondernemen om spreekangst te 

verminderen.  

Tips voor studenten:  

1. Praat met medestudenten die ook bang zijn om een vreemde taal te spreken.  

2. Praat zoveel mogelijk met (bevriende) moedertaalsprekers van de taal die jij leert 

bij wie je je comfortabel voelt. Hierdoor leer je de taal snel en is het niet erg om 

een foutje te maken.  

3. Ontspanningsoefeningen zoals meditatie en ademhalingsoefeningen kunnen helpen 

ervoor te zorgen dat je je minder gestrest voelt. 

4. Oefen je spreekvaardigheid. Lees bijvoorbeeld hardop mee met de ondertiteling. 

5. Houd tijdens een cursus goed je huiswerk bij, dit verhoogt de geschatte beheersing 

van de inhoud van de lessen, waardoor je meer zelfvertrouwen krijgt. 

Tips voor docenten:  

1. Praat met je studenten over spreekangst, dit haalt het taboe op taalangst weg.  

2. Maak gebruik van groepswerk: studenten praten liever in kleine groepjes dan voor 

een grote groep waarin ze in het middelpunt van de belangstelling staan.  

3. Zorg voor een prettige sfeer waarin samenwerking, humor, oogcontact en 

vriendelijke gebaren voorop staan. 


