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Oude wijn in 
nieuwe zakken

Toen ik veertig jaar geleden begon met het lesgeven aan 
nieuwkomers (een term die toen overigens nog niet of 

nauwelijks bestond), probeerde iedereen zo’n beetje zelf 
het wiel uit te vinden. Wat waren we blij toen in 1976 

NederlaNds voor gastarbeiders uitkwam ofwel ‘het gele 
boek’, zoals het meestal werd aangeduid. Die tijd ligt ver 
achter ons. Voor volwassenen Nt2-leerders kan heden ten 

dage gekozen worden uit een keur aan materialen, zoals 
in dit themanummer wordt gedemonstreerd. Eén groep 
nieuwkomers lijkt echter stelselmatig te worden verge-

ten, terwijl die het misschien wel het hardst nodig heeft: 
de jongste generatie nieuwkomers in de leeftijd van de 

basisschool. 

Van horen en zeggen
Ook voor deze groep was veertig jaar geleden geen leer-
middelen voorhanden, terwijl hun aantal in het kader van 
gezinshereniging geleidelijk aan toenam. Gelukkig kwam 
daar aan het begin van de jaren tachtig verandering in 
toen met steun van het Ministerie van Onderwijs en We-
tenschappen (Cultuur zat er toen nog niet bij) vaN ho-
reN eN zeggeN werd uitgebracht, Een methode Neder-
lands voor anderstalige kinderen in het basisonderwijs. De 
leergang heeft het een jaar of twintig volgehouden, wat 
lang mag heten, aangenomen dat een leergang gemiddeld 
een jaar of tien meegaat en met enig oplapwerk nog zo’n 
vijf jaar extra. 

Kleine doelgroep
Intussen waren we natuurlijk in een andere tijd beland, 
waarin de grenzen niet meer wagenwijd openstonden, 
uitgevers getroffen waren door economische recessie en 
er geen brood in zagen om voor een relatief kleine doel-
groep met iets nieuws op de markt te komen. Maar rond 
de eeuwwisseling kwam er voor dezelfde doelgroep dan 
toch moNdeliNg NederlaNds. Ook dat materiaal heeft 
een decennium later een remake ondergaan in de vorm 
van moNdeliNg NederlaNds NieuW. Zoals de naam al 
aangeeft gaat het hierbij niet om een totaalmethode, zo-
dat de lacunes worden aangevuld met materialen als ho-
reN, zieN eN schrijveN, zieN is sNappeN, puNtje vaN je 
peN en wat dies meer zij, want wie lesgeeft aan nieuwko-
mers in het basisonderwijs moet van vele markten thuis 
zijn en over de nodige creativiteit beschikken. 

Leskisten
Inmiddels zijn we alweer zoveel jaar verder en leven we 
in een tijd waarin we het aantal asielzoekers- en vluchte-
lingkinderen plotseling in grote mate zien toenemen. De 
behoefte aan (nieuwe) leermiddelen doet zich daardoor 
des te meer voelen. Ook de Inspectie van het Onderwijs 
heeft deze groep onlangs ontdekt en in een aantal rappor-
ten geconstateerd dat de kwaliteit van dit type onderwijs 
verbeterd moet worden, waarbij het onder meer schort 
aan adequate leermiddelen. Hét moment om daarvoor 
geld beschikbaar te stellen, zou je denken. Maar wie daar 
zijn hoop op heeft gevestigd komt bedrogen uit. In plaats 
van geld beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van 
een nieuwe methode waar nu grote behoefte aan is en 
waar we weer een aantal jaren mee vooruit kunnen, is 
besloten om scholen verspreid over de regio’s waarnaar 
deze kinderen uitwaaieren speciale leskisten te verstrek-
ken. Het is niet moeilijk om te raden wat er in de kisten 
zit: bestaande, verouderde materialen waarvan eerder de 
tekortkomingen al zijn aangetoond.

Een gemiste kans
Sommige scholen die voor het eerst met nieuwkomers te 
maken krijgen en geen materialen voor deze doelgroep in 
de kast hebben staan, zullen de kist ongetwijfeld in dank 
aanvaarden. Het is dan ook wachten op het moment 
waarop een bewindvoerder voor de camera’s van de toe-
gestroomde pers goede sier maakt met het overhandigen 
van de eerste leskist. Mijns inziens had de politiek er ech-
ter beter aan gedaan wat meer out of the box te denken 
en te investeren in een oplossing voor de langere termijn. 
De kisten hadden dan beter gebruikt kunnen worden om 
het oude materiaal ten grave te dragen.
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