
Grüß Gott! 

Inmiddels woon ik alweer 3,5 maand in Wenen om deel te nemen an het zomersemester aan 
Universität Wien. De eerste dagen van mijn verblijf waarin alle bureaucratische zaken moesten 
worden voltooid waren vermoeiend en lastig. Toen ik eenmaal mijn eigen ‘huisje’ kon betrekken en 
een welkomstbijeenkomst op de universiteit had gehad, kon ik me een beetje gaan aarden in deze 
prachtig mooie stad. Na zo’n periode ken ik verscheidene delen van de stad als mijn broekzak en 
weet ik precies waar ze de lekkerste ‘Kaffee und Kuchen’ hebben (Café Telegraph!). 

Ik volg hier in Oostenrijk een groot aantal vakken uit verschillende hoeken van de Germanistiek. In 
Utrecht ligt de focus voornamelijk op het leren van de tweede taal, voor Nederlandse studenten een 
belangrijk onderdeel van de bachelor. Omdat taalverwerving hier in Wenen niet zozeer aan de orde 
is, is er een veel grotere verscheidenheid aan vakken! De vakken waar ik het allergrootste plezier aan 
beleef die ook een heel nieuw interessegebied in mij hebben aangesproken, gaan over Taal-, 
Integratie- en Onderwijspolitiek. Deze maatschappelijk georiënteerde vakken stellen vraagstukken 
aan de kaak die onder andere te maken hebben met de integratie van de jongste migranten en hoe 
pedagogen en onderwijskundigen hiermee om kunnen gaan.  

Ik heb veel geleerd over de taalpolitiek zoals die hier in Oostenrijk uitgevoerd wordt, en wat voor 
invloed deze heeft op de integratie van nieuwe bewoners van Oostenrijk. In mijn onderwijsvak wordt 
uitgebreid ingegaan op de vraag hoe, met welke modellen en werkwijzen, we een zo goed mogelijke 
toekomst voor migrantenkinderen kunnen waarborgen. Onze docent leert ons niet alleen onze eigen 
meertaligheid te koesteren, maar ook die van onze jongste migranten aan te moedigen en te 
waarderen. Een manier van benaderen die voor mij nieuw was. 

Hoe we migrantenkinderen het beste kunnen onderwijzen is een vraagstuk waar we naar mijn 
mening in Nederland nog veel meer mee zouden kunnen doen. Graag zou ik willen onderzoeken of 
de modellen die ik hier geleerd heb ook toepasbaar zijn in het Nederlandse onderwijs. Mochten er 
meer mensen zijn die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp dan hoor ik dit heel graag! 

Mijn tijd hier zit er alweer bijna op en dat is onwijs jammer. Een semester in het buitenland 
doorbrengen is een aanrader voor iedereen: er zijn mogelijkheden te over en je hebt de vrijheid om 
alles zo in te delen zoals je het zelf wilt. Natuurlijk ben ik momenteel ernstig bevooroordeeld, maar je 
zult een ontzettend goede keuze maken als je besluit een tijdje in het prachtige universiteitsgebouw 
van Wenen te gaan ronddwalen! 

 


