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In 2006 gaf toenmalig wethouder Aboutaleb het start-
sein voor dit project. Welkom heten en je thuis voelen 
in de stad was toen het motto. Daar hoorde niet al-
leen taalverwerving, maar ook kennismaking met de 
Nederlandse cultuur en de geschiedenis van de stad 
bij. Een aantal musea nam deze uitdaging aan en ont-
wikkelde samen met NT2-docenten verschillende les-
pakketten. Alles ging in nauw overleg, van keuze van 
de kunstwerken en bijbehorende woordenschat tot 
de opzet van de lessen en het lesmateriaal. Met suc-
ces, want veertien jaar later is het programma nog 
springlevend en maakt deel uit van het reguliere edu-
catieve aanbod van Amsterdam Museum, Foam (Fo-
tografiemuseum Amsterdam), Rijksmuseum, Stede-
lijk Museum, Tropenmuseum en Verzetsmuseum. 

Succesvolle combinatie
Maar wat maakt de combinatie van taalverwerving, 
kunst en museumbezoek succesvol? 

Garance Camping, coördinator participatie en in-
clusie bij Foam en deelnemer vanaf het eerste uur: 
‘In een museum komen taal en leefwereld bij elkaar: 
wat je ziet geeft aanleiding om te vertellen over wat 
je boeit, wat je mooi vindt, wat je herkent uit je ei-
gen cultuur of wat juist zo anders is. Het geeft de 
kans om een open gesprek te voeren, gewoon op 
basis van je zintuigelijke ervaring op dat moment. 
En dat werkt ook als je nog maar beperkt kennis 
hebt, soms zijn een paar woorden voldoende om 
iets uit te drukken.’ Tijdens de pilotfase van Stad en 
Taal is destijds door NT2-deskundige Folkert Kuiken 

Als je een taal leert zijn musea een geweldige bron van inspiratie. Want 
kunst maakt nieuwsgierig, prikkelt de verbeelding en daagt uit om onder 
woorden te brengen wat je ziet. Sommige musea hebben speciaal aanbod 
voor NT2-onderwijs. Een van de beste voorbeelden is het project Stad en 
Taal in Amsterdam.

Interactieve taalles in het museum
Stad en Taal
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onderzoek gedaan naar het effect op taalverwerving 
van de deelnemers. Daaruit kwam toen al naar voren 
dat de rijke visuele omgeving van de musea uitnodigt 
tot veel interactie. Maar een belangrijkere uitkomst was 
dat de woordenschat van alle deelnemers, van hoog-
opgeleid tot analfabeet, aanzienlijk was vergroot.

Buikslotermeer en Foam
Hoe dit werkt wordt duidelijk in de NT2-klas Taal en 
Ouderbetrokkenheid van docent Sarah van de Wilden 
op de Buikslotermeerschool in Amsterdam. Museum-
bezoek is een terugkerend onderdeel in haar lessen. ‘Ik 
vind het belangrijk dat ze naast schoolgerichte dingen 
even iets heel anders doen, dat de cursisten zien wat 
onze cultuur is, en de stad en het land waar ze wonen 
leren kennen.‘ Haar klas heeft zelf gekozen voor het 
programma Verhalen vertellen met Foam dat uit drie 
onderdelen bestaat: voorbereidende les, workshop 
door museumdocent en museumbezoek. Het wordt 
vergezeld door een uitgebreid lespakket met onder an-
dere een docentenhandleiding, werkboekjes, fotokaar-
ten en blanco woordkaartjes. 

Verhalen komen los
Op een enigszins druilerige ochtend vindt tijdens de 
les de workshop plaats. Sarah heeft in de les van de 
week ervoor het materiaal in grote lijnen besproken en 
samen met de cursisten de woordkaartjes gemaakt. 
‘Wat je ziet is dat kunstzinnige beelden de fantasie en 
verbeeldingskracht prikkelen, door de foto’s komen 
verhalen los. Dat levert veel woorden op, zowel oude 
als veel nieuwe.’ Museumdocent en fotograaf Lesley 
Adu-Darkwah pakt de draad van de vorige les op en 
daagt op subtiele wijze de cursisten uit hun eigen ver-
halen te vertellen aan de hand van foto’s en woordkaar-
ten. Maar het wordt pas echt leuk als hij ze zelf laat fo-
tograferen. Iedereen gaat enthousiast aan de slag en 
ze fotograferen iets wat ze dierbaar is en wat ze mooi 
vinden aan zichzelf. Het bruist in de klas van de energie 
en bij het bespreken is er nauwelijks verlegenheid of 
schroom. Een week later is het museumbezoek. Lesley 
zet de groep meteen aan de slag met een aantal actie-
ve opdrachten. De fantasie en het samen praten wordt 
flink gestimuleerd door het werk van de Franse foto-
graaf Brassai, de tentoonstelling die op dat moment te 
zien is. Sarah: ‘Dit programma werkt zo goed, want sa-
men praten over kunst is veilig, er is geen goed of fout. 
Het doet een beroep op je creativiteit wat handig is als 
je een taal leert. En je kunt opeens over jezelf praten, 
er ontstaat een gesprek in plaats van het uitwisselen 
van informatie. Taal is tenslotte niet alleen functioneel, 
maar ook een middel voor de mens om zichzelf uit te 
drukken. Ook voor de docent is het leuk: je leert je cur-
sisten van een andere kant kennen. Het gaat over hun 
denkwereld, dichterbij kom je niet.’

Tips als je zelf aan de slag wil met musea
• De meeste musea hebben een afdeling educatie. De 

medewerkers zijn ervaren in het ontwikkelen van les-
materiaal en speciale museumbezoeken, neem ge-
woon eens contact met ze op.

• Check bij het management van je taalschool, de ge-
meente, landelijke of lokale fondsen of er een potje 
is voor de kosten voor lesmateriaal en museumbe-
zoek.

•  Zorg voor goede afstemming met je klas: wat vinden 
de cursisten leuk? 

• Voor inspiratie: zie de websites van Amsterdam Mu-
seum, Foam, Rijksmuseum, Stedelijk Museum, Tro-
penmuseum en Verzetsmuseum.

Angela van Dijk
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‘   ’
Er ontstaat een gesprek 
in plaats van het uitwis
selen van informatie 


