
 10 september 2019, 09:10 (CEST)

MSK helpt anderstaligen Nederlands leren via
kunst

Het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) lanceert een set gesprekskaarten

en rondleidingen voor anderstalige nieuwkomers. Kunst wordt zo een hefboom

om aan taaltraining te doen. Bezoekers met een niet-Nederlandstalige

achtergrond maken op die manier ook meteen kennis met de museumcollectie.

Kunst en taal

Naar een museum trekken om Nederlands te oefenen? Dat is vandaag helemaal niet zo’n gek

idee. Het MSK heeft als eerste museum in Vlaanderen ‘In dialoog’-gesprekskaarten voor

anderstaligen ontwikkeld die deelnemers uitnodigen om te praten over wat ze zien, voelen of

denken bij een kunstwerk.
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Gebaseerd op Visual Thinking Strategies – een pedagogische methodiek om naar kunst te

kijken –  is ‘In dialoog’ een hulpmiddel om levendige gesprekken op gang te brengen. Het

concept is eenvoudig: kijk naar het kunstwerk, laat je inspireren door de voorbeeldvragen en ga

met elkaar in gesprek, in het Nederlands. Al pratend over universele onderwerpen zoals liefde,

muziek, feest, seizoenen,... leren groepsleden elkaar en elkaars cultuur kennen en meteen ook

het museum en zijn rijke kunstcollectie.

 

Met ‘In dialoog’ krijgt Gent er een nieuwe oefenplek voor de Nederlandse taal bij. Voor het MSK

is het initiatief ook een antwoord op een bewuste denkoefening. Hoe kunnen wij als

kunstmuseum een maatschappelijke meerwaarde betekenen in onze samenleving? Wat is de rol

van kunst in de samenleving, en hoe kunnen wij onze collectie zo toegankelijk mogelijk maken?

Rondleiding over volksgeloof

Naast de dialoogkaarten, waarmee je op zelfstandige basis het museum kan bezoeken,

ontwikkelde het MSK ook een rondleiding op maat van anderstalige nieuwkomers. Volksgeloof

en volksgebruiken vormen de rode draad. Heel wat anderstalige nieuwkomers hebben een

achtergrond waar religie en/of zingeving een rol speelt. Hoewel België behoorlijk

geseculariseerd is, heeft ons land een eeuwenoude religieuze traditie. De gids van de

rondleiding gaat interactief en laagdrempelig met de anderstalige nieuwkomers op zoek naar

gelijkenissen en verschillen in de godsdienstbeleving.

Doelgroep

‘In dialoog’ richt zich tot bezoekers met minstens een basisniveau Nederlands, die in hun vrije

tijd of via een educatieve uitstap in schoolverband Nederlands willen oefenen. Het doel is het

spreekniveau te onderhouden of te verbeteren. Daarnaast hoopt het museum bij de deelnemers

een interesse voor kunst op te wekken. Voor een deel van hen wordt het immers een eerste

kennismaking met een museum voor schone kunsten. Het MSK mikt op NT2-klassen en

organisaties voor anderstaligen.

'Met ‘In dialoog’ krijgt Gent er een nieuwe oefenplek voor het Nederlands bij en
zet het museum verder in op zijn missie om een open museum te zijn en een
levendige ontmoetingsplaats voor iedereen.' 
— Sami Souguir, schepen van Cultuur



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.

Praktisch

De dialoogkaarten, het aangepaste zaalplan en de spelregels vind je aan de museumbalie, of

kan je raadplegen en downloaden op de museumwebsite. Inschrijven is niet verplicht.

Een rondleiding voor anderstalige nieuwkomers kan je reserveren via mail

(nora.dewit@stad.gent) of telefonisch (09 323 67 38). Deelnemers betalen een toegangsticket

voor het museum (Uitpas Kansentarief: €1,60) + €75 voor de gids. Begeleiders krijgen gratis

toegang.

Dialoogkaarten: max. 8 deelnemers per groep (aanbevolen). Rondleiding: max. 20

deelnemers per groep

Contact

Nora De Wit, publiekswerking MSK, tel. 09 323 67 32, e-mail nora.dewit@stad.gent

Bevoegd

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,
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