	
  

Zonder moedertaal geen vaderland
Grenzenloos groeien dankzij Nederlands onderwijs
Op dit moment volgen zo’n 13.500 Nederlandstalige kinderen en jongeren
wereldwijd Nederlands onderwijs in het buitenland. Zij ontwikkelen zich
hierdoor zowel onbeperkt als over de landsgrenzen heen, vandaar
grenzenloos. Dankzij het Nederlands onderwijs in het buitenland kunnen
deze kinderen en jongeren bij terugkeer een goede aansluiting vinden op
het onderwijs in Nederland. Door de Nederlandse taal en cultuur te
behouden, blijven zij in contact met hun roots. Want juist wanneer die
basis, de eigen identiteit, gewaarborgd blijft, krijgen kinderen de kans om
grenzenloos te groeien.
Als kinderen de kans krijgen om de
Nederlandse taal en cultuur goed bij te
houden, hebben zij daar alleen maar
profijt van. Of het nu gaat om een
werkgerelateerde tijdelijke verhuizing
of een verhuizing met een meer
permanent karakter, voor uw kinderen
is het volgen van Nederlands onderwijs
van groot belang. Daar zijn
verschillende redenen voor.
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Makkelijker nieuwe taal aanleren
Het is wetenschappelijk bewezen dat
kinderen die hun moedertaal goed
blijven beheersen, minder moeite
hebben om een nieuwe taal aan te
leren. Ook het aantal talen dat zij goed
kunnen aanleren wordt hierdoor
vergroot.
Studeren of werken in Nederland
Jongeren die de Nederlandse taal
redelijk tot goed spreken en op de
hoogte zijn van de Nederlandse cultuur,
kunnen er op latere leeftijd
gemakkelijker voor kiezen om (tijdelijk)
in Nederland te gaan studeren of te
werken. Uit onderzoek is gebleken dat
jongeren bij terugkeer naar Nederland
een cultuurshock kunnen ervaren. Ze
krijgen moeilijk grip op bijvoorbeeld
uitdrukkingen en gezegden, het
onderwijssysteem, muziek en kleding.
Het Nederlands onderwijs voorkomt
deze cultuurshock niet volledig, maar
maakt hem wel minder ingrijpend. Later
kan de beheersing van de Nederlandse
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taal en cultuur een pre zijn voor een
(internationale) carrière.
Veilig plekje
Voor veel kinderen is de stap naar een
nieuw land en een nieuwe taal groot.
Kinderen die naar de Nederlandse
school gaan, soms maar een paar uur
per week, ervaren dit als thuiskomen
op een veilig plekje. Daar kunnen zij alle
indrukken en emoties in de eigen taal
verwerken met leeftijdgenoten. Juist na
een ingrijpende verhuizing naar het
buitenland kan dat heel prettig zijn.
Altijd kans op terugkeer
Er is altijd een kans dat u, gepland of
ongepland, terugkeert naar Nederland.
Wanneer dit gebeurt tijdens de
schoolcarrière van uw kinderen, is het
een groot voordeel als zij in het
buitenland Nederlands onderwijs
hebben gevolgd. Ze kennen en
begrijpen dan, zeker als het om het
aantal woorden (de woordenschat)
gaat, veel meer van de taal dan wanneer
ze die alleen thuis spreken. Hierdoor
kunnen zij zonder of met een zo klein
mogelijke achterstand instromen op
een school in Nederland.
Meerwaarde Nederlands
onderwijs
Nederlands onderwijs vraagt van zowel
het kind als de ouders tijd en
inspanning, Het is voor een goede
beheersing van de taal echter belangrijk
dat kinderen veel en gevarieerd
taalaanbod krijgen. Thuis Nederlands
spreken is uiteraard onmisbaar voor de
taalontwikkeling van het kind. Toch is
dit niet voldoende. Ieder mens gebruikt
een beperkt aantal woorden en zinnen,
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dus ook u als ouder of verzorger.
Daarom is het belangrijk dit aanbod van
de Nederlandse taal via het onderwijs
te verbreden. Bovendien krijgen
kinderen op school expliciete uitleg
over de Nederlandse taal. Denk
bijvoorbeeld aan spellingsregels of
grammatica, maar ook denkstrategieën
voor het lezen. Tot slot wordt er op
school ook veel aandacht besteed aan
de Nederlandse cultuur. Zo leren
kinderen Nederland bekijken vanuit een
breder perspectief dan dat van het
eigen gezin.
Hoogste kwaliteitsniveau
Stichting Nederlands Onderwijs in het
Buitenland ondersteunt dit onderwijs in
opdracht van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Als de Nederlandse school van uw kind
is aangesloten bij NOB mag u ervan
uitgaan dat het hoogste kwaliteitsniveau
wordt nagestreefd. De Nederlandse
Inspectie van het Onderwijs ziet voor
alle bij NOB aangesloten scholen en
organisaties voor afstandsonderwijs
namelijk toe op de kwaliteit. Kijk op
www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs
voor meer informatie over het werk
van de Inspectie van het Onderwijs.
Wereldwijd
Nederlands onderwijs in het buitenland
is vrijwel overal ter wereld mogelijk;
van Australië tot aan Oostenrijk en van
Vietnam tot Chili. Gaat u dus in de
toekomst verhuizen naar een andere
bestemming buiten Nederland?
Onderzoek dan zeker even welke
vormen van Nederlands onderwijs daar
mogelijk zijn via de scholenzoeker op
www.stichtingnob.nl
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De NOB Informatiebrief wordt door Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland via het besloten
internetportal Mijn School beschikbaar gesteld aan alle bij haar aangesloten scholen. Scholen kunnen de
informatiebrief gebruiken ter ondersteuning van hun communicatie naar ouders. Kijk voor meer informatie over
NOB op www.stichtingnob.nl
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