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INLEIDING 
 
 

De Westerse samenleving wordt gekenmerkt door een steeds grotere diversiteit. Dit heeft ook 
gevolgen voor een instelling zoals een museum. Een grotere diversiteit vraagt om aangepaste 
benaderingen van educatie die dialoog stimuleren en vertrekken vanuit de bezoeker zelf. 
 
Voor anderstalige nieuwkomers is een museum vaak een kennismaking met de cultuur en 
geschiedenis van hun nieuwe thuis. Door actief aan de slag te gaan met deze doelgroep komt er bij 
de ontsluiting van de museumcollectie een tweede aspect kijken: het stimuleren van taal, het 
omzetten van een ervaring in woorden. 
 
Om de taalbarrière te doorbreken ontwikkelde het KMSKA ‘Mijn Verhaal’ voor klassen NT2 
(Nederlands als tweede taal). ‘Mijn Verhaal’ is een methode gebaseerd op het principe van 
verhalen bedenken en vertellen (Storytelling). Storytelling is de uitgelezen manier om enerzijds 
persoonlijk betekenis te geven aan een kunstwerk en tegelijkertijd een rijkere woordenschat te 
stimuleren. 
 

Storytelling als pedagogisch instrument heeft de volgende effecten: 
 

 helpt het leerproces te conceptualiseren 

 versterkt de lerende volwassene 

 vergemakkelijkt communicatie 

 inspireert de persoonlijke ontwikkeling 

 engageert de lerende volwassene  

 (h)erkent de waarde van eigen ervaringen en kennis 

 versterkt de positieve groepsdynamiek – flow! 
 
Kunst kan inspireren tot grote of kleine verhalen. De cursisten ontdekken stap voor stap met de 
museumgids (of de eigen NT2 docent) hoe je indrukken bij kunstwerken kan verwoorden. Om 
daarna alle indrukken samen te brengen in een persoonlijk verhaal. De nadruk moet liggen op het 
proces en niet zo zeer op het resultaat. Als bijvoorbeeld schrijven een hindernis is voor de 
deelnemers dan zoeken we naar een andere vorm om het verhaal te noteren of bij te houden. 
Bijvoorbeeld door te tekenen of door de indrukken bij een kunstwerk direct te verwoorden. 
 
Met enkele tips die we meegeven om in de klas te gebruiken kan de museumervaring verlengd 
worden. De NT2 cursisten kunnen actief aan de slag gaan met de woorden en indrukken die ze 
tijdens hun museumbezoek verzameld hebben. De resultaten variëren van een paar beschrijvende 
regeltjes tot een heus verhaal. Deze mogen geen maatstaf zijn voor de intensiteit van de 
leerervaring van de individuele NT2 cursist. Het vermogen om een bepaald resultaat neer te 
zetten is afhankelijk van ieders beginsituatie. 
 
Het KMSKA reikt met ‘Mijn Verhaal’ de hand naar die groep volwassenen waarvoor de taal van het 
museum te hoog gegrepen is en opent de mogelijkheid om kunstwerken vanuit een ander 
perspectief te ontdekken.  
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IN HET MUSEUM (1,5 uur) 

 
 
Het KMSKA ziet leren in het museum als een actief proces waarbij de bezoeker centraal staat. Een 
veilige en aangename omgeving, activiteiten die het creatieve denken stimuleren en de 
museumgids als coach dragen bij aan een positieve leerervaring die blijft ‘plakken’.  
Bij het begeleiden van anderstalige nieuwkomers is het belangrijk dat de museumgids het tempo 
verlaagt en het delen van ideeën en het reflecteren binnen de groep stimuleert. Het spreekt 
vanzelf dat er een sterke focus is op taalontwikkeling. Actief aan de slag gaan met een drietal 
kunstwerken volstaat in een rondleiding van 30 à 40 minuten. Zo hebben de NT2 cursisten 
voldoende tijd om indrukken te verwerken en associaties te maken. De keuze van deze drie 
kunstwerken is weloverwogen om de NT2 cursist stapsgewijs vertrouwd te maken met het kijken 
naar kunst en daaraan woorden te koppelen. Tenslotte kiezen de cursisten ook zelf een kunstwerk 
uit. 
 
 
 

1. Keuze van de werken 
 
De voorbereiding van de museumgids (of de NT2 docent) bestaat uit een weloverwogen keuze van 
de drie kunstwerken die tijdens de rondleiding aan bod zullen komen. Een voorbeeld ter illustratie 
met daarbij de beweegredenen voor de keuze en de volgorde waarin de kunstwerken in de 
rondleiding aan bod zullen komen. 
 

Drie werken in specifieke volgorde 

 
 

 
 
 De slapers van Gustave Van de Woestyne 

 Rik met de zwarte ooglap van Rik Wouters 

 Naaister voor Amersfoort van Rik Wouters 
 
 
 

Beweegredenen keuze 

 
 herkenbare figuren 
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 herkenbare omgeving 

 universele karakter 

 mogelijkheid tot interpretatie 
 
 

Beweegredenen volgorde 

 
 het is veilig om bij een groot werk te beginnen: de hele groep kan er voor gaan staan, niemand 

voelt zich buitengesloten 

 van groot naar klein, dit verkleint geleidelijk de focus  

 van kleur naar zwart wit: het loslaten van kleur  

 van duidelijk herkenbare vormen naar vagere lijnen: loslaten van vaste herkenbare context 
waardoor vragen kunnen ontstaan vanuit de groep zelf 

 
 

2. Welkom (5 minuten) 
 
Vooraleer van start te gaan met de rondleiding heet de museumgids de groep NT2 van harte 
welkom. Iedereen krijgt de kans zich voor te stellen en de museumgids peilt naar de verwachtingen 
van de groep. Het is belangrijk om elke deelnemer te betrekken en welkom te doen voelen. De 
museumgids kan zo ook het taalniveau van de groep inschatten. 
Verder legt de museumgids kort uit wat er gaat gebeuren: de rondleiding is niet bedoeld als 
toelichting bij de tentoonstelling maar eerder een oefening om de persoonlijke ervaring bij 
kunstwerken te leren verwoorden. Zo weten de deelnemers dat er van hen verwacht wordt dat ze 
actief meedoen aan de rondleiding. De museumgids benadrukt dat kennis over de kunstwerken 
niet noodzakelijk is, integendeel, veel kennis zal het creatieve proces om tot een verhaal te komen 
eerder belemmeren. Deelname aan ‘Mijn Verhaal’ vraagt om een open blik en het loslaten van 
vooroordelen of veronderstellingen. 
 

 

3. Samen oefenen (30 à 40 minuten) 
 
De gids zal samen met de NT2 cursisten de 3 gekozen kunstwerken bekijken. De vragen die de gids 
stelt bij de werken stimuleren om ieder kunstwerk te onderzoeken en zoveel mogelijk te 
ontdekken. De gids moedigt ieder individu aan om voorbij de eerste indruk te gaan en zijn of haar 
ervaring stapsgewijs in woorden om te zetten. De gids probeert daarbij een actieve dialoog in de 
groep op gang te brengen. Iedere ervaring is waardevol en samen ontdek je meer. De vragen die 
gesteld worden door de gids zijn gebaseerd op de 5 W’s van Aristoteles en VTS (visual thinking 
strategies). 
 

3a. De 6 W’s methode 
 

WAT, WIE, WAAR, WANNEER, WAAROM aangevuld met WIJZE. 

WIJZE kan opgedeeld worden in SFEER en HERKENNING 
 
Als de eerste 5 W’s in een tekst staan is alle informatie aanwezig. 
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Dit is enkel een objectieve inhoud, interpretatie kan worden toegevoegd door hoe, of een zesde 
‘w’: wijze. Sfeer geven door het invullen van zintuiglijke waarnemingen. Herkenning: hier kan een 
link gelegd worden naar eigen omgeving, afkomst en situatie. 
 
 

Mogelijke vragen: 
 
1. WAT zie je? 
2. WIE staat er op? 
3. WAAR is dit? 
    Welk land, welke streek? 
4. WANNEER is dit?  
    Vroeger of nu? 
    Welk seizoen? 
    Hoe laat? 
5. WAAROM doen de mensen op het schilderij dit? 
6. WIJZE: SFEER 
    Wat hoor je? Wat voel je? Wat ruik je? Wat proef je? 
    en HERKENNING 
    Roept dit werk herinneringen op? Doet het je aan iets of iemand denken?   
 
 

3b. Visual Thinking Strategies 
 
Visual Thinking Strategies (VTS) is een methode om naar kunst te kijken. Deze methode werd 
oorspronkelijk ontwikkeld om esthetisch begrip te ontwikkelen bij mensen die weinig ervaring 
hebben met het kijken naar kunst. De vragen die de gids stelt stimuleren de deelnemers 
nauwkeurig te observeren, te formuleren, te onderbouwen wat ze zien, en actief deel te nemen 
aan het gesprek. 
 

VTS gaat uit van drie vragen die telkens worden gesteld: 

 What's going on in this picture? Wat gebeurt er in dit kunstwerk? 

 What do you see that makes you say that? Wat zie je waardoor je dit zegt? 

 What more can we find? Wat gebeurt er nog meer? 
 
Voor cursisten NT2 is deze vraagstelling aangepast omdat de meesten weinig museumervaring 
hebben en niet gewend zijn om een persoonlijke invulling te geven. Daarom is de vraag ‘Wat 
gebeurt er in dit kunstwerk?’ vertaald naar ‘Wat zie je in dit kunstwerk?’. Een vraag die door 
strikte beoefenaars van VTS wordt vermeden omdat ‘men dan niet verder geraakt dan visuele 
reflecties’. Voor NT2-ers is het omzetten van visuele indrukken in woorden al een grote stap en de 
eerste doelstelling van het museumbezoek. 
 

VTS voor cursisten NT2: 

 Wat zie je in dit kunstwerk? 

 Hoe zie je dat? 

 Wat zie je nog meer? 
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3c. Interactief gidsen voor NT2: de 6 W’s + VTS NT2 
 

 Een voorbeeld bij De slapers van Gustave Van de Woestyne: 
 

1. WIE zijn deze mensen?  Boeren. 
    Hoe zie je dat?  Kleding, veld, ... 
2. WAAR zijn ze?  Veld. 
    Hoe zie je dat?  Hekken, schapen. 
    In welke streek of land speelt het zich af?  Nederland. 
    Hoe zie je dat?  Klompen. 
3. WANNEER speelt dit zich af; in welke tijd is het?  Vroeger. 
    Hoe zie je dat?  Kleding, datum van schilderij. 
    In welk seizoen is het?  Zomer/ herfst. 
    Hoe zie je dat?  Zomer: het is warm want ze hebben weinig kleren aan. 
                             Herfst: geen bladeren meer aan de bomen, maar herfst klopt niet met de kledij. 
4. WAT doen ze?  Rusten. 
    Hoe zie je dat?  Leunen tegen boom, laten hoofd rusten op handen. 
5. WAAROM rusten ze?  Ze zijn moe. 
    Hoe zie je dat?  De houding waarin ze zitten, als je tegen een boom leunt laat je je rug rusten na   
    werken 
    Wat denken ze?  Niets, ze rusten. (interpretatie, kan niet gezien worden) 
    Hoe zie je dat?  Ogen toe, kijken in de verte, misschien dromen ze, maar geen bewust denken. 
6. HOE voelen ze zich?  Gelukkig, ze denken na, rusten na harde werk. 
    Hoe voel jij je als je dit ziet?  Ik wil er bij gaan liggen, geen stad, geen druk verkeer, alleen stilte. 
    Hoor je iets in het schilderij?  De dieren die grazen, vogels. 
    HERINNER je iets als je dit ziet?  Mijn land (sommigen), verhalen van mijn familieleden, die  
    vertelden hoe ze leefden. 

 

 

4. Zelf aan de slag (15 à 20 minuten) 
 
Na deze gezamenlijke oefening gaan de cursisten zelf aan de slag. De gids vraagt of iedereen een 
werk kiest dat hem of haar het meeste aanspreekt. De motivatie om voor een werk te kiezen is bij 
iedereen anders: 
 

 visueel aantrekkelijk: ‘ik vind het gewoon mooi’ 

 herkenbaar: ‘het doet me denken aan mijn thuis’ 

 aantrekkingskracht: ‘het zuigt me naar zich toe’ 

 confrontatie: ‘het laat me niet los’ 

 nieuwsgierigheid: ‘wat stelt het voor?’  
 

De cursisten NT2 krijgen ieder hetzelfde voorgedrukte blad (zie bijlage) mee met gerichte vragen, 
maar ook enkele lege bladen waarop ze kunnen tekenen, schetsen, of in kleuren hun eigen gevoel 
kunnen overbrengen. Materiaal om te tekenen en te kleuren is zeker belangrijk voor cursisten die 
het moeilijk vinden om woorden te noteren of een verhaal te schrijven. Zij kunnen in het museum 
of in de klas hun verhaal vertellen aan de hand van wat ze hebben getekend of in kleur hebben 
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geschetst. De gids benadrukt dat het vragenblad of de schetsen niet afgegeven of beoordeeld 
worden: het zijn persoonlijke kladblaadjes om later mee verder te kunnen werken. 
 
 

Benodigd materiaal: 
 

- voldoende prints van het vragenblad (zie bijlage) 
- lege A4 bladen tekenpapier 
- grijze tekenpotloden 
- kleurpotloden 

 

 

Bespreken van de gekozen werken: (20 à 25 minuten) 

 
Om het museumbezoek af te sluiten vraagt de gids wie zijn of haar notities wil delen met de groep 
of kan vertellen wat hij of zij in een verhaal wil gieten. 
De gids benadrukt dat er nog geen volledig verhaal geschreven moet worden tijdens het 
museumbezoek. Dat gebeurt pas in de klas. Verhalen schrijven is als huizen bouwen: je moet eerst 
stenen verzamelen, dit zijn je woorden. Als je deze hebt, dan kan je een ontwerp maken, dus de 
stenen zo beginnen stapelen dat ze een geheel vormen. 
 
Belangrijk: iedereen noteert de naam van de kunstenaar en de titel van het werk op het 
vragenblad. Zo kan de cursist later het beeld nog opzoeken op internet. 
 
De gids sluit het museumbezoek af door de NT2-ers te bedanken voor hun actieve deelname en 
polst naar de ervaring van de groep: was het moeilijk om een werk te kiezen? Was er voldoende 
tijd om woorden te noteren? Wil je nog iets anders zeggen of zijn er vragen? De gids geeft de NT2 
docent informatie mee om het schrijven (of vertellen) van verhalen in de klas te begeleiden. De 
cursisten nemen hun blad met woorden, schetsen en evt. een bezoekersgids mee naar de klas. 
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IN DE KLAS 
 
Eerst en vooral: leg de lat niet te hoog! Ook als de verhalen beperkt blijven tot enkele eenvoudige 
beschrijvende regels kan de groep genieten van deze (eerste) resultaten. 
Door de verhalen luidop voor te lezen is het gemakkelijker om eventueel verbeteringen aan te 
brengen. Zorg er wel voor dat ieder verhaal goed ontvangen wordt door de groep. Dit kan door te 
vragen wat de groep het mooiste stuk uit het verhaal vond of welke regel heel overtuigend klonk. 
De positieve feedback spoort de cursist aan om zijn of haar verhaal bij te schaven. Luisteren naar 
de resultaten en feedback van anderen inspireert de klas. 
 
 

Suggesties die je als docent kan geven bij het schrijven van een 

verhaal: 
 

 Veranderen van tijd 

 

Verleden tijd is verhalend, veilig, het creëert afstand, maar ook afstandelijkheid.  
Tegenwoordige tijd is belevend, dichtbij, maar soms ook te dicht. 
 
‘Ik zou je tekst veranderen: je schreef je verhaal in verleden tijd, het verhaal in tegenwoordige tijd 
maakt het sterker.’ … ‘Wat vind jij als je het nu leest?’ 
 
Voorbeeld: 
 
Verleden tijd: In de vroege ochtend, na een dramatische nacht van vernietiging, nam een witachtig 
grijze lucht alles in haar macht. Je kon de leegte voelen, de eenzaamheid, kwetsbaarheid, koude en 
dood. (verhalend, alsof iemand het vertelt) 
 
Tegenwoordige tijd: In de vroege ochtend, na een dramatische nacht van vernietiging, neemt een 
witachtig grijze lucht alles in haar macht. Je kan de leegte voelen, de eenzaamheid, kwetsbaarheid, 
koude en dood. (belevend, alsof je er bij staat) 
 
 

 Veranderen van perspectief 

 

Derde persoon enkelvoud is vertellend, schept afstand, en is rustiger om te lezen. 
Eerste persoon enkelvoud is belevend, dichtbij, en maakt soms onrustig om te lezen. 
 
Het gebruik van perspectief moet bewust gebeuren, wat wil de cursist bereiken? 
 

- Een verhaal in verleden tijd geschreven vanuit een hij-persoon is de meest passieve en 
verhalende vorm; veilig om te lezen. 
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- Een verhaal in tegenwoordige tijd vanuit een ik-vertelstandpunt is de meest actieve en 
belevende vorm; vraagt veel emotie van de lezer. 

 
‘Wil je de lezer een verhaal rustig laten lezen, of wil je de lezer mee slepen in het verhaal?’ 
 
 
 Breng sfeer in het verhaal 

 

- Persoonlijker maken: 
 
‘Misschien kan je het personage een naam geven, dat maakt het verhaal persoonlijker.’ 
 

- Omgeving tonen: 
 
‘Hoe is de sfeer in de omgeving? Is het nacht, dag, koud of warm, ...’ 
 
Hierbij kan het helpen om associaties te noteren of de zintuigen aan te spreken. 
 
 
 
 
 

VOORBEELDEN 

 
 

- Verhalen beluisteren: 
http://izi.travel/nl/676b-koninklijk-museum-voor-schone-kunsten-antwerpen/nl 
 

- Verhalen lezen: 
https://kmskablog.wordpress.com/?s=mijn+verhaal+in+de+grote+oorlog 
 

 
 
 
 

CONTACT 
 

publiekswerking@kmska.be 
 
 
 
 
 
 
Methodiek Mijn verhaal NT2 in het museum 
Babette Cooijmans (KMSKA) en Barbara Van den Eynde (freelance museumgids en schrijfdocent)  
December 2014 
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BIJLAGE 

(In pdf-formaat terug te vinden op www.kmska.be)  

 

http://www.kmska.be/


Methodiek Mijn verhaal    11 

 

 
 


