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vooRwooRD
De bestaande cursussen Nederlands zijn voor net gealfabetiseerde 
anderstaligen en anderstaligen met weinig tot geen vooropleiding vaak 
te moeilijk. Nederlands in beeld komt deze anderstaligen tegemoet. In 
deze methode wordt de woordenschat opgebouwd met behulp van beel-
den. Stap voor stap worden de beelden woorden, de woorden zinnen en 
de zinnen teksten. 

Deze methode bevat ruim vierhonderd foto’s die de betekenis van woor-
den en zinnen duidelijk maken. De foto’s laten objecten en situaties zien 
waaruit de betekenis direct af te leiden is. Als voor sommige cursisten 
een afbeelding onvoldoende hulp biedt, kan de docent extra voorbeel-
den geven of gebruik maken van verschillende online vertalingen. De 
website www.nederlandsinbeeld.nl geeft daarvoor handreikingen. 
Dankzij deze opzet is Nederlands in beeld geschikt voor cursisten die 
weinig ervaring hebben met lesmateriaal, zowel oud- als nieuwkomers. 
Iedereen, ook cursisten met weinig scholing, heeft zijn of haar moeder-
taal immers geleerd door klank en beeld of situatie met elkaar te verbin-
den. De alledaagse situaties die in de teksten aan bod komen zijn voor 
de cursisten heel herkenbaar. Ze kunnen het geleerde direct toepassen 
in de praktijk.

Nederlands in beeld bevat achttien lessen. Iedere les bestaat uit een 
aantal teksten. Bij iedere tekst hoort een oefenpagina. Hier worden extra 
voorbeelden gegeven die aansluiten bij de tekst. Ook staan hier nieuwe 
woordvormen, die de cursist in een oefening kan gebruiken. 
De cd-rom bevat een programma dat uit drie verschillende onderdelen 
bestaat. Die drie onderdelen samen zorgen voor een stevige basis voor 
het leren van de lessen en het succesvol doorlopen van de methode. 
Het belangrijkste onderdeel is de tekst. Bij elk plaatje dat op het scherm 
verschijnt, wordt de tekst die daarbij hoort getoond. Door op de zin te 
klikken wordt de zin afgespeeld en wordt de foto die daarbij hoort ge-
toond. De cursist kan er ook voor kiezen om de hele tekst te zien. 



Daarnaast bevat de cd-rom een dialoogtrainer. Dit programma stelt 
vragen aan de cursist waarop vaak meerdere antwoorden mogelijk zijn. 
Afhankelijk van het antwoord dat de cursist geeft, geeft het programma 
een reactie.
Ten slotte bevat de cd-rom ook oefenmateriaal dat soms iets afwijkt van 
het oefenmateriaal in het boek.

De docent heeft de taak de cursist te begeleiden bij het doorlopen van de 
lessen. Pas als een cursist een tekst goed begrijpt, kan hij verder gaan 
met de dialoogtrainer en de oefening. Daarna is hij pas klaar voor de vol-
gende tekst. De docent moet aan de hand van een tekst met de cursist 
een gesprek voeren. De teksten nodigen uit tot vraag en antwoord, tot 
discussie. Zo leert de cursist Nederlands in praktijk te brengen.

Graag nodig ik docenten en gebruikers uit commentaar te geven waar-
mee het lesmateriaal in de toekomst verbeterd kan worden. Stuur uw 
bericht naar: nt2@uitgeverijboom.nl.

Bondi Sciarone
Zomer 2009
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1.1
Ik heet Jan.

Ik heet Anne.

Wij zijn getrouwd.

Anne is mijn vrouw.

En Jan is mijn man.
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Wij hebben drie kinderen:
een jongen en twee meisjes.
Een zoon en twee dochters.

Hoe heten uw kinderen?
Onze kinderen heten Peter, Laura en Sara.

vooRBEELDEN:
Hoe heet jij?      Ik heet Jan.
En hoe heet jij?     Ik heet Anne.
Zijn jullie getrouwd?    Ja wij zijn getrouwd.
Hebben jullie kinderen?   Ja wij hebben kinderen.
Hoeveel kinderen hebben jullie? Wij hebben drie kinderen.
Hoe heten jullie kinderen?   Onze zoon heet Peter.
         Onze dochters heten Laura
         en Sara.

Nu JIJ:
Hoe heet jij?    Ik           
Ben jij getrouwd?  Ja ik ben         
      Nee, ik ben niet        
Heb je kinderen?  Ja ik heb         
      Nee ik heb geen        
Hoe heet je man? Mijn man h          
      Ik heb geen         
Hoe heet je vrouw? Mijn vrouw h        
      Ik heb g         
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1.2

 
vooRBEELDEN:
Ik ben Jan.  Ik heb drie kinderen.
Jij bent Peter. Jij hebt twee zusjes.
Zij is Anne.  Zij heeft een zoon en twee dochters.

Jan en Anne hebben drie kinderen.
Jan is hun vader.
Anne is hun moeder.
Jan en Anne zijn de ouders van de kinderen.

Dag Peter.
Dag meneer.
Hoeveel broers en zussen heb jij?

Ik heb twee zusjes: Laura en Sara.
Ik heb geen broers.
Hoe oud ben jij?
Ik ben dertien (13) jaar.
Hoe oud zijn jouw zusjes?
Laura is twaalf (12) jaar en Sara is elf (11). 
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Nu JIJ:
Heb jij zussen?   Ja, ik          
      Nee, ik          
Heb jij broers?  Ja, ik          
      Nee, ik          
Hoe oud ben jij?   Ik           
Hoe oud is Laura? Laura          

Dag mevrouw.
Hoe heet u? Wat is uw naam?
Ik heet Anne Bosman.
Mijn voornaam is Anne.
Mijn achternaam is Bosman.

Waar woont u? In welke stad?
Ik woon in Deventer.

1.3

En in welke straat?
Ik woon in de Reigerstraat.

Op welk nummer woont u?
Op nummer tien (10).

12 NEDERLANDS IN BEELD

3



vooRBEELDEN:
Ik heet Jan.   Ik ben Jan.  Ik woon in Utrecht.
Jij heet Sara.  Jij bent Sara. Jij woont in ...
Zij heet Anne.  Zij is Anne.  Zij woont in ...
hij heet Peter.  hij is Peter.  hij woont in …

Nu JIJ:
Dag mevrouw. Waar woont u? Ik w        
Dag meneer. Waar woont u? Ik w        
Dag Ahmed. Waar woon jij? Ik w        
Waar woont jouw broer?           
Waar woont jouw zus?           

Wie is dit?
Dit is Jan.
Hij heet Jan. Zijn naam is Jan.
Jan is de man van Anne.
Anne is zijn vrouw.
Hij is de vader van drie kinderen.
Peter, Laura en Sara zijn zijn kinderen.

1.4

Dit is Anne.
Zij heet Anne. Anne is haar naam.
Anne is de vrouw van Jan.
Jan is haar man.
Zij is de moeder van drie kinderen.
Peter, Laura en Sara zijn haar kinderen.
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vooRBEELDEN:
Ik heet Jan.   Mijn naam is Jan.
Jij heet Anne.  Jouw naam is Anne.
u heet Ahmed.  uw naam is Ahmed.
hij heet Peter.  Zijn naam is Peter.
Zij heet Laura.  haar naam is Laura.

Nu JIJ:
Wat is de naam van je vader?     naam is ...
Wat is de naam van je moeder?     naam is …
Hoeveel kinderen hebben      ouders?
In welke straat woon je? Ik          
En in welke stad?            

Dag mevrouw. Hoe heet     man?
Hoe heten      kinderen?
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