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“Met de juiste motivatie leer 

je snel Nederlands” 

Babacar (17) wil graag zelfstandig garagist worden, of professioneel voetballer 

bij Real Madrid. In 2013 verhuisde hij samen met zijn papa van Senegal naar 

België. Babacar sprak geen woord Nederlands. Babacar: “Opgeven is geen 

optie. Je moet vooruit, voor je toekomst, en uit respect voor de leraren.” 
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Babacar leerde Nederlands in twee jaar tijd. Soms was het moeilijk. Maar zijn ouders en leraren 

bleven steeds in hem geloven. Hij gaat nu naar het vierde jaar in HTI Sint Antonius in Gent. 
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Hoe voelt het om op een plek te arriveren waar iedereen een 
vreemde taal spreekt? 

Babacar: “Het begin is heel moeilijk. Ik sprak geen woord Nederlands. Mijn eerste 

busrit vergeet ik nooit. De buschauffeur legde me met gebaren uit dat ik vooraan in 

de bus een ticket moest kopen. In Senegal komen ze rond in de bus. Niets van wat ik 

hoorde, begreep ik. In het begin was ik niet gemotiveerd om Nederlands te leren. 

Tijdens de onthaalklas, maar ook op het voetbalveld waren er veel moeilijke 

momenten. Niemand sprak er mijn moedertaal Wolof. Wanneer mensen dialect 

praten, was het nog moeilijker. Ik verloor heel vaak de moed.” 

 

Ik leer voor mijn toekomst en uit respect 
voor de leraar. 

Babacar - anderstalige nieuwkomer 

Wat helpt tijdens moeilijke momenten? 

Babacar: “Ik studeer thuis verder. Via Google zoek ik op wat ik niet begrijp. Ik kijk 

naar cartoons of films met Nederlandstalige ondertiteling. Mijn papa helpt me om 

rustig te blijven en geduld te hebben. Als ik iets niet begrijp, vraag ik hulp in de klas. 

Sinds ik dat durf, voel ik me ook beter op school. Het is belangrijk om te weten dat 

ik fouten mag maken. Veel klasgenoten durven niet te praten uit schrik. Dat is 

jammer. Via Facebook komen ze naar mij met hun vragen in plaats van naar de 

leraar te stappen.” 

Hoe kunnen leraren helpen om vlot een nieuwe taal aan te 
leren? 

Babacar: “Gebruik veel beelden in de les, maar ook gebarentaal. Geef duidelijke 

taken die we kennen uit de praktijk of onze leefwereld. Vorig schooljaar moest onze 

klas een kunstwerk maken uit metaal. Uit die opdracht heb ik veel geleerd. We 

werkten samen een stappenplan uit. Een leraar begeleidde ons hierbij. In de praktijk 

leer je veel sneller nieuwe woorden. Zo kom je bijvoorbeeld heel snel te weten wat 

een boormachine is, en hoe die werkt.” 



Twee jaar later spreek jij vlot Nederlands. Hoe doe je dat? 

Babacar: “Zonder taal kan je niet uitgaan met vrienden, kan je niet voetballen, geen 

diploma behalen, geen job vinden. Opgeven is geen optie voor mij. Ik heb wel het 

geluk dat ik snel bijleer. Bij anderen gaat het vaak minder vlot. Daarom is het 

belangrijk dat mensen zoals je ouders en leraren in jou blijven geloven.” 

Dit is een artikel van Cherline De Maeght 

 


