Nederlands onderwijs in Zweden

Wanneer u van plan bent met kinderen in de schoolgaande leeftijd naar Zweden te
vertrekken, is het bekijken van de mogelijkheden voor (aanvullend) Nederlands
onderwijs misschien niet het eerste dat in u opkomt. Toch is het heel belangrijk hier
aandacht aan te besteden. Als uw kinderen namelijk de kans krijgen om de Nederlandse
taal en cultuur op goed niveau bij te houden, hebben zij daar later alleen maar profijt van.

Voor veel kinderen is de stap naar een nieuw land, een nieuwe school en een nieuwe taal erg groot.
Doordat zij via het Nederlands onderwijs toch nog een paar uur per week in contact komen met de
vertrouwde taal en cultuur is het voor hen vaak gemakkelijker om zich aan te passen. Het is
bovendien wetenschappelijk bewezen dat het blijven beheersen van de moedertaal het aanleren van
een nieuwe taal gemakkelijker maakt, dus in die zin ondersteunt u met het goed bijhouden van het
Nederlands de beheersing van de nieuwe taal. Ook als u er in eerste instantie niet vanuit gaat, is er
daarnaast toch altijd een kans dat u terugkeert naar Nederland. Wanneer dit gebeurt tijdens de
schoolcarrière van uw kinderen, is het een groot voordeel als zij in Zweden Nederlands onderwijs
hebben gevolgd. Wanneer kinderen weer willen deelnemen aan het Nederlands onderwijs zonder al te
grote achterstanden, zullen zij de Nederlandse taal op leeftijdsniveau moeten beheersen. U geeft uw
kind(eren) daarmee bovendien de kans om later eventueel in Nederland te studeren of te werken.

In totaal volgen jaarlijks ruim 10.000 leerlingen wereldwijd Nederlands onderwijs. Het aantal
leerlingen en scholen in het buitenland groeit nog steeds. De meeste kinderen die op dit moment in
het buitenland Nederlands onderwijs volgen, zitten op een Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) school.
Daar krijgen zij wekelijks ongeveer drie uur les in aanvulling op het lokale of internationale onderwijs.
Uw kind zou, wanneer er een NTC-school in de buurt is, het Nederlands onderwijs kunnen volgen
naast de lokale school. Net als in Nederland ziet de onderwijsinspectie toe op de kwaliteit van het
onderwijs van scholen die zijn aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Zo
weet u dus zeker dat uw kinderen ook echt goed onderwijs krijgen. Op dit moment (schooljaar
2007/2008) zijn er 2 NTC scholen in Zweden, namelijk in Stockholm en Lund. Of er op het moment
van uw emigratie een NTC-school in de buurt is, kunt u nagaan in de scholengids op de website van
Stichting NOB: www.stichtingnob.nl/scholengids. Tip: soms is het vestigingsadres van de school niet

in, maar vlakbij een stad. Zoek daarom bij voorkeur op de naam van het land, in plaats van op de
naam van een stad. Zijn er in uw omgeving meerdere kinderen die geïnteresseerd zijn in het
Nederlands onderwijs en is er nog geen Nederlandse school? Dan is het wellicht een optie om te
kijken naar de mogelijkheden om zelf een school op te richten. Stichting NOB helpt u hier graag bij!

Ook het afstandsonderwijs is een goede optie om uw kinderen het Nederlands op niveau te laten
bijhouden. Via het afstandsonderwijs houden kinderen thuis onder de begeleiding van hun ouders
en/of met begeleiding vanuit Nederland hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur op peil. De
organisaties voor afstandsonderwijs werken met programma’s die erkend zijn door de Nederlandse
onderwijsinspectie. Meer informatie over de organisaties die het afstandsonderwijs aanbieden vindt u
op www.stichtingnob.nl

Daarnaast is het natuurlijk erg belangrijk om ook thuis voldoende aandacht te blijven besteden aan de
Nederlandse taal en cultuur. Denk hierbij aan het consequent spreken van de Nederlandse taal op een
vast moment van de dag, maar bijvoorbeeld ook aan Nederlandse DVD’s, (luister)boeken en andere
media.

Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft de Stichting NOB de opdracht gegeven het
Nederlandse onderwijs in het buitenland te bevorderen, te ondersteunen en te adviseren. De Stichting
beantwoordt vragen van ouders over (Nederlands) onderwijs in het buitenland. Op de website
www.stichtingnob.nl vindt u veel informatie, onder andere over de verschillende vormen van
Nederlands onderwijs en het belang hiervan, de mogelijkheden voor het oprichten van een nieuwe
Nederlandse school, tips over meertalig opvoeden en het thuis bijhouden van de Nederlandse taal en
cultuur. Via www.stichtingnob.nl/magazine kunt u het magazine “Met kinderen naar het buitenland”
aanvragen. In dit magazine leest u onder andere ervaringsverhalen van ouders en kinderen en tips
van een psycholoog voor een succesvolle emigratie met kinderen. U kunt ook rechtstreeks contact
opnemen met de medewerkers van Stichting NOB voor meer informatie over Nederlands onderwijs in
het buitenland. Dit kan via info@stichtingnob.nl of +31 (0)70 386 66 46.

