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'Groot Dictee van NT2' in stadhuis zet cursisten
Nederlands in de kijker

CVO Gent organiseert op donderdag 12 december 2019 voor het eerst het Groot

Dictee van NT2 (Nederlands als 2de taal). Ruim 100 cursisten deden mee aan de

preselecties, 20 finalisten nemen het straks in het stadhuis tegen elkaar op. Het

initiatief komt van een NT2-leraar die de inspanningen van de cursisten in de

kijker wil zetten.

Waardering voor alle inspanningen

De leerkrachten en cursisten van NT2 (volwassenen) zijn al enkele weken bezig met het project.

Ruim 100 cursisten uit de hogere jaren namen in hun klassen deel aan de preselecties. Een 20-

tal maakt zich nu klaar voor de finale in het Gentse stadhuis, een knipoog naar het Groot Dictee

der Nederlandse Taal dat in de vergaderzaal van de Eerste Kamer in Den Haag plaatsvindt. In

de Gentse gemeenteraadszaal krijgen de finalisten én het publiek een uitdagend dictee

voorgeschoteld. De cursist met het minste aantal fouten mag zich na afloop de best spellende

nieuwe Gentenaar noemen. De winnaar krijgt een wisselbeker overhandigd.
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'De organisatie van dit dictee is een waardering voor alle inspanningen die de
leerkrachten en cursisten van NT2 leveren. Een goede beheersing van het
Nederlands is een belangrijk toegangsticket om in een stad als Gent helemaal
mee te draaien. Dit initiatief brengt deze inspanningen op een positieve manier
onder de aandacht.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Vanuit de leefwereld van de nieuwkomer

Het idee voor dit dictee ontstond bij Peter Van Wiele, zelf leraar NT2. Zijn jarenlange ervaring

leerde dat anderstaligen andere spellinguitdagingen hebben dan Nederlandstaligen, vooral

omdat de structuur van hun moedertaal vaak anders opgebouwd is. Samengestelde woorden

zijn vaak moeilijk: moeten die nu aan elkaar, van elkaar of met een koppelteken? Met deze en

andere insteken ging Peter aan de slag om een tekst te schrijven vanuit de leefwereld van een

nieuwkomer. Het is een uitdagend dictee geworden met een grappige én prikkelende inhoud,

naar voorbeeld van het Groot Dictee der Nederlandse Taal.

Peter Van Wiele (r.) met een van zijn cursisten.

De finalisten: wie zijn ze

https://persruimte.stad.gent/images/340398


Het Groot Dictee van NT2 wil cursisten op een ludieke en alternatieve manier met de

Nederlandse taal laten omgaan. Het initiatief toont ook het engagement van de deelnemers, die

dagelijks met onze complexe taal aan de slag gaan. En dat de drive groot is, bewijst onder

andere Debjani P. Mansingh, die deelneemt aan de finale hoewel zij vorige week is bevallen. In

bijlage stellen we haar en enkele andere finalisten kort voor.

Finaliste Debjani P. Mansingh.

Contact

Peter Van Wiele, leraar CVO Gent en initiatiefnemer Groot Dictee van NT2, gsm 0468 48 60

22, e-mail peter.vanwiele@cvogent.be

Sofie Rédelé, kabinet schepen Elke Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

Enkele finalisten Groot Dictee NT2.pdf

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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