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Hoe anders gaat het eraantoe in NEDER-
LANDS VOOR GASTARBEIDERS dat in hetzelfde 
jaar werd uitgebracht. Daar ontmoeten 
we de Marokkaanse Hassan en de Turkse 
Osman, die overdag in de fabriek wer-
ken en ’s avonds in hun pension zitten. 
De thema’s die in het eerste deel wor-
den behandeld zijn: de fabriek, de winkel, 
de dokter en het postkantoor.

Anno 2007 lijkt de kloof tussen nieuwko-
mers en cultuur met een grote C over-
brugd. Dat is althans de bedoeling van 
het Amsterdamse project STAD EN TAAL, 
waarbij nieuwkomers tijdens de inbur-
geringscursus een bezoek brengen aan 
het Amsterdams Historisch, het Stedelijk 
of het Verzetsmuseum. Het programma 
bestaat uit drie bijeenkomsten waarvoor 
een lespakket is samengesteld. De kern 
van dit pakket bestaat uit een bezoek 
aan het museum zelf met daaraan ge-
koppelde opdrachten; voorafgaand en na 
afl oop van dit bezoek is het de bedoe-
ling dat op de cursuslocatie zelf een 
voorbereidende en afrondende les wor-
den verzorgd. 

Meerdere vliegen in één klap
Met Stad en taal lijken meerdere vliegen in 

een klap te worden geslagen. Nieuwko-
mers overwinnen hun vrees om een 
Nederlands museum binnen te gaan en 
ze maken kennis met verschillende 
aspecten van de Nederlandse geschie-

denis, kunst en cultuur. Er is gekozen 
voor laagdrempelige onderwerpen zoals 
‘Mijn Mokum’, ‘Kind en opvoeding’ of 
‘Ontmoet kunst’ en elke cursist krijgt 
een gratis entreebewijs om nog een keer 
terug te komen. Als de deelnemers dat 
doen, is het project voor de musea 
ongetwijfeld geslaagd. Maar ik zou niet 
tevreden zijn als het programma niet 
ook een bijdrage levert aan het vergro-
ten van de taalvaardigheid van de nieuw-
komers. 

Visuele én auditieve input
In principe heeft het programma allerlei 

ingrediënten in zich om de taalvaardig-
heid te stimuleren. Zo is er tegelijkertijd 
visuele en auditieve input. Een onder-
werp als ‘Kind en opvoeding’ leent zich 
ervoor om de afgebeelde scènes te rela-
teren aan eigen ervaringen van de cur-
sisten, zodat er sprake is van contextua-
lisering. En omdat het een onderwerp is 
waar iedereen mee te maken heeft, lokt 
dit veel interactie uit. Bij onbekende be-
grippen en woorden kan de docent in 
de voorbereidings- en/of afrondende les 
zonodig taalsteun bieden. Kortom, pre-
cies de kenmerken die van belang wor-
den geacht bij taalgericht vakonderwijs. 

Gelukkig hebben de coördinatoren van 
het project in een evaluatieonderzoek 
voorzien, waar we over enige tijd on-
getwijfeld meer over zullen horen. ’s Zo-
mers zit ik regelmatig op de binnenplaats 
van het Amsterdams Historisch te lun-
chen. Met een collega sla ik dan graag de 
schoolklassen gade die een bezoek bren-
gen aan het museum. Veel docenten heb-
ben haast en loodsen de achter hen aan 
sjokkende leerlingen in no time door 
het museum. Maar er zijn er ook die 
meer tijd nemen, de leerlingen op de 
binnenplaats rond laten kijken en hun 
vragen stellen als: Wist je dat dit gebouw 
vroeger een weeshuis was? Wat is een 
weeshuis? Hoe zou het zijn om in een 
weeshuis te wonen? Zie je die kastjes 
waar de wezen vroeger hun spulletjes in 
opborgen? Wat zou er in die kastjes ge-
zeten hebben? enzovoort. Het spreekt 
vanzelf dat de leerlingen die worden 
aangezet om over dit soort vragen na te 
denken veel meer uit het museumbe-
zoek halen. Ik ben dan ook erg benieuwd 
wat de evaluatie van STAD EN TAAL ople-
vert en waaruit de meerwaarde van het 
project bestaat voor de taalvaardigheid 
van de deelnemers.

Folkert Kuiken

ONDER DE LOEP

Nederlands leren 
   in het museum

Vroeger was het leren van een andere 
taal vooral iets voor de beter 

gesitueerden. En beter gesitueerd 
betekende per defi nitie hoger opgeleid. 

In de jaren vijftig was een van de 
weinige boeken om Nederlands te leren 

INTRODUCTION TO DUTCH van William 
Shetter. Veel van de oefenzinnen 

hebben betrekking op een academisch 
milieu en de opgevoerde personen 

brengen menig bezoek aan concert en 
museum. Dit zijn ook de onderwerpen 
die in het in 1976 verschenen LEVEND 

NEDERLANDS aan de orde komen. De 
hoofdpersonen in deze leergang 

studeren en ze brengen hun tijd door 
met een gang naar de bibliotheek, 

een dagje Rotterdam of een bezoek 
aan een receptie.

Maar er zijn er ook 
die meer tijd nemen, 

de leerlingen 

op de binnenplaats 
rond laten kijken 

en hun vragen stellen.




