
de BiBliotheeK als poort 
naar het nederlands
Hoe word je als bibliotheek een plek voor 
anderstaligen om Nederlands te oefenen?

Lana Troch, Huis van het Nederlands Brussel

Een Nederlandstalige bibliotheek is een rijke plek om Nederlands te oefenen. Denk aan alle 
boeken, strips, dvd’s, kranten, cd’s en magazines die je er kunt lenen, of de leesgroepen waar-
aan je kunt deelnemen. Als je voldoende Nederlands kent, is de bibliotheek de plaats om te 
baden in het Nederlands. Maar wat doen bibliotheken voor mensen die het Nederlands nog 
niet zo goed beheersen? Voor de bezoekers die op zoek zijn naar vrijetijdsactiviteiten, naar 
boeken of informatie om Nederlands te leren en te oefenen? Als bibliotheek kun je op veel 
manieren de drempel voor anderstaligen verlagen. Je kunt je taal aanpassen, activiteiten orga-
niseren, of zelfs iemand Nederlands laten oefenen als vrijwilliger achter de balie. Dat zijn een 
paar voorbeelden van projecten waarmee Brusselse bibliotheken experimenteren. Ze doen dat 
samen met het Huis van het Nederlands Brussel.
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“ HET IS NIET MAKKELIJK 
OM NEDERLANDS TE 
OEFENEN IN BRUSSEL. 
EEN BIBLIOTHEEK ALS 
PLAATS VAN WOOR-
DEN, TAAL EN LITERA-
TUUR IS DAAR UITER-
MATE GESCHIKT VOOR. 
ALS HET HIER NIET 
KAN, WAAR DAN WEL?

 Myrthe Brouwer van 
BLI:B vorst

Hoe word je als bibliotheek een plek voor 
anderstaligen om Nederlands te oefenen?

NEDErLANDS OEFENEN IN 
BrUSSEL?
Nederlands in Brussel is een beetje anders 
dan elders in België of in Nederland. De 
bakker binnenstappen en er een praatje 
maken in het Nederlands, is niet evident. 
Want de bakker spreekt waarschijnlijk 
Frans of een van de enorme veelheid aan 
talen die Brussel rijk is. Ook deelnemen 
aan Nederlandstalige activiteiten is moei-
lijker. Er zijn heel wat Nederlandstalige 
sportieve, culturele en creatieve organisa-
ties, maar die wereld is niet altijd gekend 
bij wie Nederlands leert. Daarom zet het 
Huis van het Nederlands Brussel tal van 
projecten op om de kloof te dichten tus-
sen die organisaties en de Brusselaars die 
Nederlands leren. En dat zijn er veel. In 
2016 kwamen meer dan 18.000 mensen 
langs bij het Huis van het Nederlands op 
zoek naar een geschikte cursus of een 
ander leertraject. Het Huis oriënteerde 
hen naar lessen Nederlands, naar het 
eigen adviescentrum voor zelfstudie of 
naar activiteiten om Nederlands te oefe-
nen. Daarnaast kunnen ook werkgevers 
die het Nederlands van hun medewer-
kers willen verbeteren en die een taalbe-
leidsplan willen uitwerken terecht bij het 
Huis. En, last but not least, helpt het Huis 
ook Nederlandstalige organisaties die tips 
zoeken om meer anderstaligen te berei-
ken en te betrekken bij hun activiteiten. 
Onder die laatste categorie vallen steeds 
meer Brusselse bibliotheken.

MINDEr TEKENS, MEEr 
BETEKENIS
Een cursiste Nederlands als Tweede Taal 
(NT2) krijgt in de klas te horen dat ze 
zeker eens de Nederlandstalige biblio-
theek in haar buurt moet bezoeken. In 
de tram surft de cursiste alvast even naar 
de website. Waar is de bibliotheek? Hoe 
geraak ik er? Wanneer is ze geopend? En 
wat kun je zoal doen in een bibliotheek? 
Een website en flyers zijn erg belangrijk 
bij de eerste stap naar een bibliotheek. 
Daarom moet je er snel en duidelijk de 
kerninformatie op terug kunnen vinden. 
Zo neem je meteen de eerste drempel 
weg om een bibliotheek te bezoeken. Het 
Huis van het Nederlands Brussel bege-
leidt bibliotheken hierbij.

Een andere mogelijke drempel is tekst. 
Tekst komt in een bibliotheek in vele 
vormen voor en maakt het voor een 
anderstalige moeilijker om de weg te 
vinden doorheen het aanbod. Het huis-
houdelijk reglement op de website, de 
openingsuren op de flyer, het program-
maboekje, de signalisatie of een post-
it die je meegeeft, er staat overal tekst 
op. Via workshops en persoonlijke coa-
ching geeft het Huis tips and tricks om 
teksten te herschrijven en past de orga-
nisatie dit samen met het Huis in de prak-
tijk toe. Bibliotheekmedewerkers nemen 
hun eigen teksten mee en krijgen advies 
op maat om deze zo duidelijk mogelijk 
te herschrijven (zie het voorbeeld in het 
kaderstuk p. 13).

ON PEUT ESSAyEr EN 
NéErLANDAIS SI VOUS VOULEZ
Nederlandstalige Brusselaars schake-
len vaak met plezier over naar het Frans 
of het Engels. Het gaat sneller, het is 
gemakkelijker en ook klantvriendelijker, 
niet? Voor een anderstalige Brusselaar 
die Nederlands leert, is het dat meestal 
niet. Het Huis verwijst anderstaligen door 
naar Nederlandstalige organisaties om 
Nederlands te oefenen. Anderstaligen 
komen al te vaak teleurgesteld terug. 
“De workshop was toch in het Frans.”, 
“Toen ze mijn accent hoorden, begonnen 
ze meteen Engels te praten.”, “Hij cor-
rigeerde meteen al mijn fouten en toen 
durfde ik niets meer te zeggen in het 
Nederlands”. Het Huis zet daarom in op 
het sensibiliseren van Nederlandstaligen 
in Brussel. Zo kunnen bibliotheken een 
inleefatelier Duidelijk Nederlands spre
ken boeken.Daarin plaatst het Huis we 
de bibliotheekmedewerkers via verschil-
lende methodieken in de schoenen van 
een anderstalige. Wanneer de medewer-
kers zichzelf moeten voorstellen in een 
taal die ze niet beheersen, voelen ze al 
heel snel aan welke drempelvrees bezoe-
kers kunnen ervaren. Met rollenspelen 
passen ze de tips toe in de context van 
de bibliotheek, bijvoorbeeld een anders-
talige ouder uitleg geven over kinder-
activiteiten, iemand wegwijs maken in 
de collectie NT2 of het programma of 
het bibliotheekreglement uitleggen in 

META 2017 | 7 | 11

artiKel



Originele tekst
Lenen van werken
Als lid kan u gratis tijdschriften, boeken, cd’s, dvd’s, 
cd-roms, stripverhalen en luisterboeken lenen. Cd’s, dvd’s 
en cd-roms kunnen pas vanaf 14 jaar. Uitzonderingen 
hierop zijn de dvd’s, cd’s en cd-roms voor de jeugd.

Om iedereen dezelfde kans te geven, gelden de volgende 
regels:
•	Alleen	op	voorlegging	van	de	lenerskaart	kunnen	

werken geleend worden.
•	 In	het	totaal	kunnen	10	werken	uitgeleend	worden,	

waarvan maximaal 5 dvd’s of cd’s.
•	De	uitleentermijn	bedraagt	4	weken.
•	Leengeld	en	boete:
 Media Leengeld Boete per dag  

  en per object
	 BOEKEN	 GRATIS	 €	0,05
	 CD	 GRATIS	 €	0,05
	 DVD	VW	 €	0,50	 €	0,50
	 BOEKEN	JEUGD	 GRATIS	 €	0,02
	 CD	JEUGD	 GRATIS	 €	0,02
	 DVD	JEUGD	 GRATIS	 €	0,02
•	Verlengen	kan	op	voorwaarde	dat	en	andere	lener	

hetzelfde materiaal niet heeft aangevraagd.
	 Dit	kan	aan	de	balie,	op	het	telefoonnummer	02	555	

55 55 tijdens de openingsuren of via www.gemeentex.
bibliotheek.be

	 De	uitleentermijn	kan	slechts	eenmaal	met	eenzelfde	
periode verlengd worden, indien de verlening vóór de 
eerste uitleentermijn wordt aangevraagd.

•	Als	lener	verbindt	u	zich	ertoe	om	de	uitgeleende	
materialen terug te brengen als wij daarom vragen.

•	Bent	u	leerkracht,	vraag	dan	aan	de	balie	welke	
dienstverlening in dit geval mogelijk is.

Sommige	boeken,	referentiewerken,	bepaalde	tijdschriften	
en kranten kan u enkel raadplegen in de bibliotheek. U 
kan wel fotokopieën laten maken.

Te laat teruggebracht?
Brengt u uitgeleend materiaal te laat terug, dan betaalt u 
een boete die wij berekenen per geleend werk en per dag 
(zie	punt	6,	leengeld	en	boete).	De	termijn	begint	te	lopen	
vanaf de eerste dag dat het werk te laat is. Naast de boete 
betaalt u bovendien de kosten voor het versturen van de 
aanmaningsbrieven.
Als u het materiaal niet terugbrengt, ondernemen wij de 
volgende stappen:
•	Wij	blokkeren	uw	BruNO-pas	na	de	3e	

herinneringsbrief. U kan dan in geen enkele BruNO-
bibliotheek nog materialen ontlenen.

•	De	gemeente	zal	vervolgens	de	boete	bij	u	innen	
en neemt daartoe indien nodig zelfs gerechtelijke 
stappen.	De	bijkomende	kosten	hiervan	zijn	voor	uw	
rekening.

Voorbeeld van huishoudelijk reglement voor en na.

Herschreven tekst

uitlenen Van BoeKen, filMs, Cd’s,…

In de bibliotheek van gemeente X is alles gratis uit te lenen.

Als u iets leent:

• moet u altijd uw bibliotheekpasje bijhebben;

• kunt u maximum tien objecten uitlenen op één pasje;

• kunt u maximum vijf dvd’s uitlenen op één pasje;

• mag u deze boeken, cd’s en films vier weken houden.

Na vier weken kunt u nog éénmaal verlengen voor nog eens vier 
weken.

Verlengen kan:

• via telefoon: 02 555 55 55

• via e-mail: gemeentex@bibliotheek.be

• op internet: https://mijn.bibliotheek.be

• in de bibliotheek

Als iemand anders het boek of de film gereserveerd heeft, dan 

kan u niet verlengen.

Als de bibliotheek niet open is, dan kan u uw boeken, cd’s en dvd’s 

buiten in de inleverbox steken.

opGelet!

Als u na vier weken de boeken en de films niet binnengebracht 

hebt, dan krijgt u een boete.

Wat? 4 weken Boete per dag per object
BOEKEN GRATIS € 0,05

BOEKEN JEUGD GRATIS € 0,02

CD GRATIS € 0,05

CD JEUGD GRATIS € 0,02

DVD GRATIS € 0,50

DVD JEUGD GRATIS € 0,20

• Drie dagen voor het einde van de uitleentermijn krijgt u een 
e-mail ter herinnering.

• Daarna krijgt u een brief thuis. Wij sturen maximum drie brie-
ven.

• Heeft u een boete niet betaald, in een Brusselse bibliotheek? 

Dan is uw pasje geblokkeerd tot u betaalt.
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duidelijk Nederlands. Op het einde van 
een inleefatelier heeft een bibteam meer 
zelfvertrouwen en kent het methodes om 
anderstalige Brusselaars te helpen in het 
Nederlands.

NEDErLANDS OP HET 
PrOgrAMMA
BABBELS IN DE BIB
Als bibliotheek kun je nog een stap ver-
der gaan. Je kunt zelf activiteiten pro-
grammeren om Nederlands te oefenen. 
Zo organiseert de bibliotheek van Vorst 
sinds 2015 elke donderdagavond een con-
versatiegroep. Enkele vaste vrijwilligers 
zorgen ervoor dat een tiental anderstali-
gen elke week hun spreekangst beetje bij 
beetje overwinnen. Ze creëren een veilige 
sfeer en stimuleren de deelnemers om 
Nederlands te praten. De onderwerpen 
variëren van reizen en boeken tot eten 
en het stadsleven.

De bibliotheek van Jette opteert dan weer 
voor een meer bibliotheekspecifieke aan-
pak. Een aantal anderstalige Brusselaars 
komt er maandelijks samen om te ont-
dekken wat er zoal te vinden is in de 
bibliotheek. Elke editie experimenteren 
ze samen met het materiaal uit de biblio-
theek. Ze lezen fragmenten uit boeken, 
bekijken foto’s in tijdschriften of genieten 
samen van een Vlaamse serie. Zolang er 
Nederlands gepraat wordt, zijn de opties 
om Nederlands te oefenen oneindig. De 
bibliotheek is hiervoor beslist de ideale 
omgeving.

Wil een bibliotheek wat meer actie? Dat 
kan ook. Door het praten te combineren 
met een bezigheid, wordt het Nederlands 
toegankelijker voor mensen met een lager 
taalniveau. Deelnemers koppelen het bab-
belen aan activiteiten als koken, tuinieren, 
breien, klussen, culturele uitstappen, foto-
grafie, enz. De activiteit zelf zorgt al voor 
heel wat gespreksstof. Dit najaar start de 
bibliotheek van Ukkel bijvoorbeeld met 
een Babbel en Speel. Deelnemers oefe-
nen hun Nederlands terwijl ze Monopoly 
of Kubb spelen.

De conversatiegroepen en -activiteiten 
maken deel uit van het aanbod van de 
bibliotheken, maar het Huis zorgt voor 
een uitgebreide ondersteuning. Samen 
met de bibliotheek zoekt het Huis naar de 
juiste formule voor hen. Het Huis traint de 
begeleiders, zorgt voor flyers en promoot 
mee, voorziet gespreksmateriaal en staat 
stand-by om elke vraag te beantwoorden.

MET MAMA’S EN PAPA’S
Het hoeft niet altijd zo uitgebreid te zijn. 
Dit najaar nemen elf Brusselse bibliothe-
ken deel aan Nederlands voor ouders 
op tournee. Elke bibliotheek zet de deur 
open voor mama’s en papa’s met kinde-
ren in het Nederlandstalig onderwijs. Een 
korte rondleiding door de bibliotheek, een 
kennismaking met de medewerkers, een 
gesprek over opvoeding, kinderen, onder-
wijs en een infostand over Nederlands 
leren en oefenen, zorgen voor twee goed-
gevulde uurtjes. Het Huis zorgt voor de 
praktische organisatie, de invulling en de 
promotie. De bibliotheken voorzien een 
leuke locatie en zijn even gids.

BIB. ZKT. VRIJW.
Een aantal bibliotheken werkt graag met 
vrijwilligers. Iemand die de onthaalba-
lie bemant, de bezoekers te woord staat 
of wat administratie doet. Muntpunt, de 
bibliotheek in het hartje van Brussel-stad, 
rekent hiervoor al verschillende jaren op 
anderstalige Brusselaars die Nederlands 
leren. Zij krijgen de kans om een rele-
vante werkervaring in het Nederlands 
op te doen, verbeteren hun Nederlands 
en breiden hun Nederlandstalig netwerk 
uit. Muntpunt zorgt ervoor dat het vrij-
willigerswerk ook echt momenten biedt 
om Nederlands te oefenen. Het bege-
leidt de vrijwilligers net wat meer dan 
Nederlandstaligen. Het Huis coacht de 
bibliotheek of organisatie en de vrijwil-
liger. Het zorgt voor een vacature in dui-
delijk Nederlands, voor de werving en 
selectie van de vrijwilliger(s) samen met 
de organisatie, verzorgt een workshop 
waar de vrijwilligers de specifieke woor-
denschat van de organisatie inoefenen, 
het Huis is aanwezig op de eerste werk-
dag en creëert indien nodig extra materi-
aal. Natuurlijk kan de bibliotheek met vra-
gen en ideeën steeds bij het Huis terecht.

HEBBEN JULLIE BOEKEN OM 
NEDErLANDS TE LErEN?
In een bibliotheek staat vanzelfsprekend 
de collectie centraal. Sinds enkele jaren 
heeft elke Brusselse bibliotheek hierin een 
plekje vrijgemaakt voor de Brusselaars die 
Nederlands willen leren: het Nederlands 
leren-rek. Heel wat Brusselaars kunnen 
om diverse redenen geen les volgen: ze 
werken op onregelmatige uren, zijn vaak 
in het buitenland, verwachten een kindje 
of hebben jonge kinderen thuis, enz. Vaak 
willen ze geen tijd verliezen en willen ze 
toch al wat Nederlands studeren. Anderen 
volgen les maar willen extra oefeningen 

esther sKerath, proJeCtVerant-
woordeliJKe nederlands Voor 
ouders:

“Nederlands voor ouders is een wer-

king van het Huis waarmee we inzet-

ten op ouders van kinderen in het 

Nederlandstalig onderwijs. We zijn 

vooral actief in Brusselse scholen. We 

organiseren onder andere conversatie-

tafels waarbij ouders hun Nederlands 

oefenen op de school van hun kinde-

ren. Met de tournée willen we de ouders 

een beetje van de school wegtrekken en 

hen begeleiden naar Nederlandstalige 

organisaties in hun buurt. Eigenlijk om 

hen wat de weg te wijzen naar dat 

‘verborgen Nederlands’ in Brussel. De 

Brusselse bibliotheken zijn de perfecte 

locatie hiervoor. Ze hebben een uitge-

breide samenwerking met scholen en 

een superleuk aanbod voor kinderen. 

Een ideale plek dus om andere ouders te 

leren kennen, je kinderen te laten lezen 

én Nederlands te oefenen op een laag-

drempelige manier.”
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maken, hun grammatica herhalen, boe-
ken lezen, dvd’s kijken, enz. Het Huis helpt 
deze mensen verder in haar Taalgarage. 
Daar geeft een medewerker hen advies 
op maat over welke materialen ze kunnen 
gebruiken om Nederlands te leren. Heel 
erg handig om door het bos van zelfstu-
diematerialen de bomen te vinden. Want 
sta maar eens voor een rek vol boeken in 
een taal die je nog aan het studeren bent. 
Hoe begin je eraan? 

Aan het eind van het gesprek in de 
Taalgarage krijgt de bezoeker fiches 
mee van alle geadviseerde materialen. 
Hiermee trekken deze Brusselaars naar 

hun bibliotheek. In elke bibliotheek vin-
den ze een apart rek met zelfstudiepak-
ketten, grammaticaboeken, woordenboe-
ken, leesboeken in eenvoudig Nederlands, 
luisterboeken, Nederlandstalige dvd’s, 
enz. Op alle materialen om Nederlands 
te leren en te oefenen plakt een blauwe 
sticker. Deze stickers en de taaliconen 
helpen bezoekers, die niet eerst langs 
de Taalgarage passeerden, bij hun keuze. 
Taaliconen duiden aan welke boeken pas-
sen bij hun niveau Nederlands. Elke biblio-
theek krijgt van het Huis een legende van 
de taaliconen en kan zo zelf het juiste 
taalicoon geven aan elk boek. Is dit wat 
moeilijk? Dan staat het Huis paraat!
 

NOg NIET gENOEg?
Het aanbod aan activiteiten, initiatieven 
en materialen voor organisaties en biblio-
theken is al groot. Maar nog niet groot 
genoeg. Het Huis blijft graag experimen-
teren. Wil je een klas NT2 uitnodigen in de 
bibliotheek en hiervoor iets leuks organi-
seren? Wil je het Huis boeken voor een 
bibmix voor je team, waarin jullie proe-
ven van alles over Nederlands leren en 
oefenen? Wil je iets compleet zots doen 
voor anderstalige Brusselaars? Het Huis 
van het Nederlands Brussel is maar al te 
graag medeplichtig.

CONTACT
Brusselse bibliotheken die willen werken 
aan hun toegankelijkheid voor bezoe-
kers kunnen terecht bij het Huis van het 
Nederlands Brussel:
• huisnederlandsbrussel.be/oefenkansen
• oefenkansen@huisnederlandsbrussel.be 
• 02 501 66 60

Bibliotheken uit Vlaanderen kunnen 
informeren bij hun lokaal Agentschap 
Integratie en Inburgering. Welke projec-
ten de bibliotheken kunnen opzetten met 
hulp van de Agentschappen, hangt af van 
regio tot regio.
• Voor de stad Antwerpen contacteer je 

Atlas: www.atlas-antwerpen.be
• Voor de stad Gent is dat In-Gent: www.

in-gent.be 
• Voor de rest van Vlaanderen is dat 

het Vlaams Agentschap Integratie & 
Inburgering: www.integratie-inburge-
ring.be/contact 
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