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meer weten? neem contact op met:

Kunstenaars&co, anne van otterloo / avanotterloo@kunstenaarsenco.nl

Kijk ook op: www.skillsthroughthearts.com / www.kunstenaarsenco.nl

postbus 2617, 1000 cp amsterdam, nieuwe herengracht 119, 1011 sb amsterdam

info@kunstenaarsenco.nl / www.kunstenaarsenco.nl

de Kunstenaarslijn: 

tel: 0900 535 25 99 (10 cent p/m) op werkdagen van 09.30 tot 16.30 uur voor informatie 

over de beroepspraktijk en over Kunstenaars co

dit is een uitgave van Kunstenaars&co. Kunstenaars&co stimuleert en ondersteunt kunstenaars bij de ontwikkeling van een rendabele 

beroepspraktijk. Zin in taal is een van de projecten waarmee kunstenaars werkervaring opdoen. dit project maakt deel uit van het esF- 

equal-programma. dit is een internationaal programma van de europese unie dat is gericht op het creëren van gelijke kansen en het 

 bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. 

ontwerp: van GoG / interview: arnoud veilbrief / foto: joyce van belkom



hoe Kan je een taal 
leren als je niet durFt

Zin in taal
analfabete immigranten die zich na enkele maanden verstaanbaar kunnen maken in het nederlands. 

het klinkt te mooi om waar te zijn. en toch gebeurt het. met kunstenaars.brit vreenegoor en 

esmeralda detmers hebben de podiumkunsten het taalonderwijs binnengebracht. en met succes.  

hun zelfontworpen methode ‘Zin in taal’ loopt sinds 2004. en de gemeente amsterdam is zo tevreden 

dat vreenegoor en detmers ook de komende jaren taallessen zullen geven aan ‘inburgerende’ 

analfabete immigranten. Kern van vreenegoors en detmers filosofie is dat alle inspanningen zinloos  

zijn als de cursist zich niet durft te uiten. 

Zin in taal is een succesvol voorbeeld uit het Kunstwerk(t)-project, een initiatief van Kunstenaars&co. 

Kunstwerk(t) is een esF-equal project uitgevoerd met diverse partners in nederland waarbij 

migranten, verstandelijk gehandicapten, gedetineerden en kansarme jongeren samen met kunstenaars 

op een nieuwe manier leren om sociale vaardigheden te vergroten. door deelname aan het project 

vergroten zij de kans op een succesvolle participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

brit: ‘hoe kan je een taal leren als je niet durft, of 

als je onbekend bent met de lichaamstaal van een 

cultuur. in het bedrijfsleven werd aan zulke zaken 

al langer aandacht besteed. waarom dan niet bij 

analfabete migranten, dachten wij.’ 

 esmeralda: ‘we zijn allebei afkomstig uit de thea-

terwereld. brit als actrice, ik als theatermaker. 

maar we wilden ook iets met onze vaardigheden 

doen buiten de kunsten. toen we op dit idee 

 kwamen, hebben we in een paar weekends 12 

 lessen ontworpen. het roc van apeldoorn stond 

ervoor open.’ 

brit: ‘er was een groep waarmee de taaldocenten 

niets konden beginnen. wat ze er ook instopten, 

er kwam niets uit. met die groep zijn we aan de 

slag gegaan.’ de taaldocenten gingen op traditio-

nele manier te werk. woordjes leren en uit-

spraak-oefeningen. dit had bij de doelgroep 

– voornamelijk analfabete noord-afrikaanse 

 vrouwen – geen enkel succes. vreenegoor en 

 detmers pakken het anders aan. elke les begint 

met een fysieke warming up, zodat het lichaam 

een beetje loskomt. daarna doet de groep klank-

oefeningen. door betekenisloze geluiden veel te 

herhalen, leren ze typisch nederlandse klanken 

na te bootsen. 

esmeralda: ‘dat vinden ze in het begin wel gek. 

brabbelen vinden ze iets voor baby’s. maar na een 

tijdje doen ze mee.’

een ander aspect waar de twee vrouwen veel 

aandacht aan besteden, is het ritme van de taal. 

want door het ritme te herkennen, onthoud je 

zinnen beter. 

brit: ‘bovendien begint de taal voor ze te leven. en 

zelf worden ze ook veel beter gehoord dan wan-

neer ze monotoon wat voor zich uit mummelen.’ 

het derde deel van de cursus is het oefenen van 

praktijksituaties, zoals naar het gemeenteloket of 

naar de dokter gaan. vooral dat laatste is nodig, 

want deze groep lijdt meer dan gemiddeld aan 

lichamelijke klachten. 

esmeralda: ‘Ze leren klachten te benoemen, zoals 

‘mijn elleboog doet pijn’ of ‘ik heb een stijve nek’. 

 bovendien trainen ze hun assertiviteit. Ze mogen 

zich niet laten afschepen als ze het gevoel hebben 

niet goed begrepen te zijn. Ze leren voor zichzelf 

op te komen.’ de cursisten spreken na een paar 

maanden geen vloeiende volzinnen in perfect 

 nederlands. maar ze zijn wel opener, zelf-

verzekerder en zelfredzamer dan toen ze 

 begonnen. de lessen worden niet in plaats van, 

maar naast het reguliere taalonderwijs 

 aangeboden. het is een extra stimulans om 

 te durven spreken.

Fenny van de vooren
opleidinGsmanaGer roc amsterdam:

Actrice Brit Vreenegoor Theatermaker Esmeralda Detmers

we hebben nu een aantal projecten met ze gewerkt en ik ben erg enthousiast. Zeker laagopgeleiden 

leren heel goed door hun lichaam meer te gebruiken. je ziet hun houding beter worden, hun uitspraak, 

ze presenteren zich zelfverzekerder en stralen gewoon uit dat ze zich beter voelen. de taaldocenten 

zien het ook als een goede aanvulling op hun diensten. theatermensen brengen een heel speciaal soort 

energie mee, dat zien zij ook in.’ 

dat kunstenaars  ook buiten hun atelier uitermate nuttig en bevredigend werk kunnen doen, is een 

 besef dat steeds breder weerklank vindt. experimenten leverden iedere keer opnieuw positieve erva-

ringen op. om dit goede gevoel om te zetten in hard bewijs, kreeg het Kohnstamm instituut opdracht 

van Kunstenaars&co en de partners in het esF-equal project om de effectiviteit van kunstenaars op 

terreinen buiten de kunst te onderzoeken. en wat blijkt? de resultaten van het Kohnstamm instituut 

doen de naam van het project eer aan: Kunstwerk(t).


