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         Onze deur staat open! 

     

OMSCHRIJVING PROJECT We willen in het museum een inloopmoment/oefenplek 
organiseren op wekelijkse basis waar we heel concreet en 
intensief anderstaligen en in het bijzonder laaggeschoolden in 
dialoog laten treden met de verschillende aspecten van het 
museum.  

  
 

WANNEER LIEP/ 
LOOPT DIT PROJECT 

We starten dit jaar met de eerste voorbereidingen om het 
tijdens de loop van de volgende museumbeleidsperiode uit te 
rollen. 

  
 

DOELGROEP (Ex)Cursisten NT2 en basiseducatie, tijdelijke werknemers artikel 
60 

  
 

WAAR PAST DIT PROJECT IN HET 
BELEIDSPLAN VAN HET MUSEUM 

Strategisch doel ‘Het museum heeft een aanbod en 
communicatie, aangepast voor nieuwkomers en 
laaggeletterden’ 
Strategisch doel ‘Het museum is een plaats waar overdracht 
van maatschappelijke en culturele waarden en kennis leidt tot 
zelfontplooiing’ 



 

Strategisch doel ‘Voor de ontwikkeling van een 
publieksaanbod is het onderwijs een prioritaire partner voor het 
museum’  

  
 

DOEL VAN DIT PROJECT Anderstaligen leren graag niet alleen de taal maar ook de 
cultuur van het nieuwe vaderland kennen. Het grote succes 
van het aan de doelgroep aangepaste museumbezoek bij 
inburgeringsgroepen en cursisten NT2 en basiseducatie, 
gedocumenteerd in verschillende verslagen en getuigenissen, 
vraagt om een vervolgtraject.  

 
Tijdens de herinrichting van het museum werden de behoeften 
van de nieuwe anderstalige Antwerpenaar specifiek 
gedetecteerd en ingevuld in de nieuwe opstelling. Dit project is 
een volgende logische stap. Door een kwaliteitsvol bezoek 
oefent de anderstalige Nederlands en bouwt hij tegelijkertijd 
verder aan zijn eigen identiteit en zijn plaats in de wereld. 

  
 

PARTNERS We hebben in de loop van de jaren een zeer uitgebreid 
netwerk van leerkrachten/begeleiders uit de NT2-, inburgerings-
, basiseducatie-, en arbeidsbegeleidingssector opgebouwd en 
we zullen dit netwerk volop inzetten bij het ontwikkelen van al 
het materiaal en bij het bereiken van de doelgroep. 

  
 

TOEKOMST VAN HET PROJECT 
Welke kansen ziet het museum? 

Welke evolutie is er mogelijk? 

Het zal de nodige tijd vergen, maar we hebben in het 
museumbeleidsplan en in onze meerjarenbegroting mensen en 
middelen ingepland voor dit project. 
De ultieme kroon op dit werk is als één of meerdere 
anderstaligen zich op den duur zullen inzetten als vrijwillige 
gastheer/gastvrouw in het museum, om zo ons vrijwilligers team 
te versterken en te diversifiëren. Maar ook een taalstage of een 
‘gewoon’ bezoek, met familie en/of vrienden, aan het 
museum zien wij als een pluim op onze hoed. Het gehele 
project maakt de stap naar het vrijwillige museumbezoek en 
naar verdere ontplooiingskansen. 

  
 

MATERIAAL 
Lesmateriaal/Methodiek 

Filmpjes 

We hebben al ons didactisch materiaal, te gebruiken voor, 
tijdens of na het museumbezoek, online gezet op onze website. 
Telkens staat aangegeven voor welke doelgroep het materiaal 
bruikbaar is.  
http://www.museumplantinmoretus.be/nl/pagina/do-it-
yourself-diy  
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