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Voorwoord  Blink uit  9

Voorwoord

Blink uit	is	een	basismethode	Nederlands	als	tweede	taal	voor	praktisch	opgelei-
de	volwassenen	binnen	en	buiten	Nederland.	De	opzet	is	gebaseerd	op	die	van	
In zicht,	aangevuld	met	werkvormen	passend	bij	de	doelgroep.	De	methode	is	
gericht	op	anderstaligen	die	een	praktisch	beroep	(willen)	uitoefenen.	Maar	ook	
voor	NT2-leerders	op	mbo-niveau	die	in	een	wat	lager	tempo	willen	leren	dan	
met	In zicht,	is	de	methode	heel	geschikt.	Blink uit	brengt	de	cursist	van	niveau	
A2	naar	B1.	Het	boek	is	een	vervolg	op	Klim op	en	Wind mee,	waarmee	cursisten	
hun	Nederlands	ontwikkelen	van	niveau	0	tot	niveau	A2.

Blink uit	bestaat	uit	zestien	thema’s	waarmee	NT2-leerders	hun	basisniveau	
verder	kunnen	ontwikkelen,	zodat	ze	op	meer	terreinen	kunnen	deelnemen	aan	
de	Nederlandse	samenleving.	Er	komen	praktische	onderwerpen	aan	bod,	zoals	
een	opleiding	kiezen	en	volgen,	stage	lopen,	werken,	veiligheid	en	vervoer.	Ook	
kunnen	taalleerders	hun	sociale	netwerk	uitbreiden	met	de	thema’s	relaties,	
mijn	buurt,	vrije	tijd	en	media.	Tot	slot	geven	de	thema’s	natuur,	geschiedenis	en	
samenleving	veel	nuttige	en	leuke	informatie	over	Nederland.
Elk	thema	is	op	dezelfde	manier	opgebouwd.	Taalleerders	gaan	eerst	aan	de	slag	
met	het	onderdeel	Werken	met	woorden.	Hierbij	wordt	nieuwe	woordenschat	
aangeboden	en	wordt	geoefend	met	impliciet	aangeboden	grammatica.	Hierna	
volgen	leesoefeningen	met	inhoudelijke	vragen	en	opdrachten	over	de	woor-
denschat.	Bij	de	spreekoefeningen	worden	nieuwe	taalhandelingen	aangeboden	
en	wordt	er	geoefend	met	opdrachten	zoals	taalleerders	die	ook	bij	het	staats-
examen	kunnen	verwachten.	De	schrijfoefeningen	beginnen	met	een	oefening	
zinnen	afmaken	met	nieuwe	voegwoorden,	gevolgd	door	een	korte	en	een	lange	
schrijfopdracht.	Het	onderdeel	luisteren	is	opgebouwd	uit	een	dictee,	luiste-
ren	naar	zinnen	en	een	reactie	geven,	en	twee	luisterteksten	met	inhoudelijke	
vragen	en	opdrachten	over	de	woordenschat.	Bij	de	lees-	en	luisteroefeningen	
vinden	taalleerders	tips	en	opdrachten	voor	vrij	lezen	en	luisteren.
De	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	inburgering	en	integratie	laten	zien	dat	
het	steeds	meer	gaat	om	meedoen	aan	de	samenleving.	Daarom	bevat	elk		
thema	een	praktijkopdracht	waarbij	het	geleerde	in	de	directe	leefomgeving	kan	
worden	toegepast.
Elk	thema	wordt	afgesloten	met	woordenschatoefeningen	voor	vaste	combi-
naties,	een	uitspraakoefening,	tips	voor	leren	leren	en	een	uitnodiging	om	het	
thema	te	herhalen	met	de	online	oefeningen.	
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Met	de	code	voor	in	dit	boek	krijgt	de	leerder	op	www.nt2school.nl	toegang	tot	
de	online	leeromgeving	bij	Blink uit.	Hier	vindt	hij	online	oefeningen	waarmee	
hij	helemaal	zelfstandig,	in	zijn	eigen	tijd	en	tempo,	veel	extra	kan	oefenen.	In	de	
online	leeromgeving	is	verder	het	volgende	materiaal	te	vinden:
•	 de	geluidsfragmenten;
•	 de	antwoordsleutels;
•	 de	tanscripten;
•	 de	lijst	met	onregelmatige	werkwoorden;
•	 de	docentenhandleiding;
•	 de	methode-afhankelijke	toetsen	per	thema.

In	mijn	werk	als	NT2-docent	hoor	ik	vaak	van	cursisten	dat	ze	meer	behoefte	
hebben	aan	herhaling	van	de	leerstof.	Elke	dag	tien	minuten	sporten	is	beter	dan	
één	keer	per	week	twee	uur.	Zo	is	het	ook	met	het	leren	van	een	taal.	Daarom	
heb	ik	ervoor	gekozen	om	leerstof	compact	en	behapbaar	in	meerdere	hoofd-
stukken	terug	te	laten	komen.	Het	geeft	taalleerders	voldoening	om	woorden,	
taalhandelingen	en	grammatica	te	herkennen	en	nog	een	keer	te	kunnen	oefe-
nen.	
Is	het	moeilijk	om	je	Nederlands	tot	het	B1-niveau	te	ontwikkelen?	Veel	factoren	
zijn	daarbij	van	invloed,	maar	ik	denk	dat	iedereen	in	zijn	eigen	tempo	dit	doel	
kan	bereiken.	Blink uit	biedt	een	inspirerende	leeromgeving	waarbij	het	taal-
aanbod	ondersteund	wordt	door	mooi	en	duidelijk	audio-	en	beeldmateriaal.	De	
gestructureerde	aanpak	en	de	herhaling	binnen	de	methode	zorgen	ervoor	dat	
de	NT2-leerder	zich	zeker	voelt	van	wat	hij	heeft	geleerd	en	gemotiveerd	is	om	
verder	te	komen.	

In	mijn	werk	als	NT2-docent	heb	ik	lesgegeven	aan	hoog-,	midden-	en	laagopge-
leide	taalleerders.	Ik	wil	graag	mijn	cursisten	bedanken	voor	hun	bijdrage	aan	de	
totstandkoming	van	dit	boek.	Door	hun	vragen	over	de	taal	en	door	de	verhalen	
over	hun	leven	in	Nederland	heb	ik	de	kennis	kunnen	verwerven	die	nodig	was	
bij	het	schrijven	van	dit	boek.	

Ik	wens	cursisten	en	docenten	veel	plezier	bij	het	werken	met	deze	methode.

Sandra Duenk
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