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Voorwoord

Van start is een basismethode Nederlands als tweede taal voor midden-
opgeleide volwassenen binnen en buiten Nederland. De opzet is vergelijk-
baar met die van De Opmaat, maar de leerstof wordt aangeboden in kleinere 
stappen en met veel herhaling. De methode is gericht op anderstaligen 
die een studie (willen) volgen of een beroep (willen) uitoefenen op mbo-
niveau. Maar ook voor hoger opgeleiden die in een wat lager tempo willen 
leren, is de methode heel geschikt. Het eindniveau is A2. Hiermee zet de 
cursist een eerste stap richting Staatsexamen NT2 programma I (niveau 
B1). 

Van start bestaat uit acht thema’s waar beginnende NT2-leerders regelma-
tig mee in aanraking komen. Het gaat om alledaagse situaties zoals kennis-
maken, praten over persoonlijke gegevens, informatie vragen, formulieren 
invullen, boodschappen doen, iets bestellen, gebruikmaken van sociale 
media, reizen, een afspraak maken, wonen en naar de dokter gaan. Elk 
thema begint met een of twee dialogen, gevolgd door de belangrijkste zin-
nen uit die dialogen. De zinnen kan de cursist beluisteren en naspreken. 
Bij elke dialoog horen invuloefeningen of keuzeoefeningen woordenschat 
en korte vragen over de inhoud. Vervolgens breidt de cursist zijn taalken-
nis van het thema verder uit met de taalhulp. Ook hierbij kan hij de zinnen 
beluisteren en naspreken. Naast de woordenschat wordt er grammatica 
aangeboden door middel van schematische uitleg, voorbeelden en oefe-
ningen. De laatste oefening van een thema bestaat uit zinnen afmaken, 
waarmee de cursist kan controleren of hij de aangeboden woordenschat en 
grammatica kan toepassen. Elk thema wordt afgesloten met een lijst van 
de nieuwe woorden die in dat thema aangeboden zijn. Achter in het boek 
staan de transcripten van de luisteroefeningen en een lijst met de meest 
voorkomende onregelmatige werkwoorden.

Op www.nt2school.nl is het volgende materiaal te vinden:
• de geluidsfragmenten;
• de antwoordsleutels van de oefeningen;
• materiaal voor de docent;
• de docentenhandleiding;
• totale woordenlijst (alfabetisch) met Engelse vertaling.

Met Van start kan de cursist op een gestructureerde manier stap voor stap 
aan zijn taalontwikkeling werken. Bij elk onderdeel wordt gewerkt vanuit 
de uitleg en gestuurde oefeningen naar meer vrije oefeningen. Op deze 
manier worden woordenschat en grammaticale structuren op verschillende 
manieren aangeboden en geoefend. Herhaling speelt hierbij een belangrij-
ke rol. Deze stap-voor-stap aanpak vindt de cursist ook terug in de moge-
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lijkheid om bij elk thema naar taalaanbod te luisteren (taalcontact), het na 
te spreken (imitatie) en het vervolgens zelf te gebruiken (vrije productie). 
Verder heeft elk thema ondersteunend beeldmateriaal (foto’s, illustraties) 
voor het verduidelijken van uitleg en voor het uitlokken van taalproductie 
bij oefeningen. 

Wij willen graag onze collega Maud Beersmans bedanken voor haar feed-
back bij de ontwikkeling van de methode. Onze dank gaat ook uit naar 
Paulien Mol, die betrokken is geweest bij de beginfase van het schrijf-
proces.

Met het leren van een taal maakt elke taalleerder een nieuwe start. Dit 
kan spannend en inspirerend zijn. Met deze methode hopen we alle 
NT2-leerders een gestructureerde en plezierige leeromgeving te bieden, 
zodat ze hun taalniveau kunnen ontwikkelen en het Nederlands met veel 
vertrouwen kunnen gebruiken in het dagelijks leven.

Sandra Duenk en Wim Tersteeg 
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1A Hallo, ik ben Peter.

 
A Luister naar de dialogen. Lees mee.

Dialoog 1 Welkom op de cursus Nederlands

1  Luisteren en lezen 

Docent:  Hallo	allemaal,	ik	ben	Peter	Jansen.		
Ik	kom	uit	Nederland.	Ik	spreek	Nederlands.		
Ik	ben	de	docent.	Wie	ben	jij?

Carlos:  Hallo,	ik	ben	Carlos	Arroyo.	
Docent: Waar	kom	je	vandaan,	Carlos?
Carlos:  Ik	kom	uit	Spanje.	
Docent: En	jij?	Hoe	heet	jij?	
Maria:  Ik	heet	Maria	Sanchez.
Docent:  Carlos	komt	uit	Spanje.	Maria,	kom	jij	ook	uit	Spanje?
Maria:  Nee,	ik	kom	uit	Mexico.
Docent:  En	wie	ben	jij?	
Fatima:  Ik	ben	Fatima.
Docent:  Fatima,	welkom.		

Fatima	is	je	voornaam.	Wat	is	je	achternaam?
Fatima:  Mijn	achternaam	is	Achaoudi.	
Docent:  Kom	je	uit	Marokko?	
Fatima:  Ja.	
Docent:  En	nu	de	buurman	van	Fatima.	Hoe	heet	jij?		

Waar	kom	jij	vandaan?	
John:  Ik	heet	John	Fraser.	Ik	kom	uit	Amerika.	
Docent:  Uit	welke	plaats	kom	je,	John?
John:  Uit	New	York.
Docent:  En	waar	woon	je	nu?
John:  Ik	woon	nu	in	Amsterdam.
Docent:  Welkom	allemaal	op	de	cursus	Nederlands.
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Dialoog 2 In de pauze 

John: Hoi,	jij	bent	Fatima,	hè?	Leuk	je	te	ontmoeten.
Fatima: En	jij,	eh…	Jij	heet	Carlos.
John: Nee,	ik	ben	John.	
Fatima:  Oh.	Sorry.	John	…	uit	Amerika.
John:  Ja,	en	jij	komt	uit	Marokko.	
Fatima:  Ja,	uit	Casablanca.	En	jij	komt	uit	Boston,	hè?
John:  Nee,	uit	New	York.
Fatima:  Sorry!
John:  Geen	probleem.	Wil	je	koffie,	Fatima?
Fatima:  Nee,	geen	koffie.	Ik	wil	graag	thee.
John:  Oké.
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B Luister naar de zinnen uit de dialogen. Lees mee.

Dialoog 1 

Welkom op de cursus Nederlands.
Hallo allemaal.
Ik ben (Peter Jansen).
Ik kom uit (Nederland).
Ik spreek (Nederlands).
Wie ben jij?
Waar kom je vandaan?
En jij?
Hoe heet jij?
Ik heet (Maria).
Hij komt uit (Spanje).
Kom jij ook uit (Spanje)?
Nee, ik kom uit (Mexico).
Wat is je achternaam?
Mijn achternaam is (Achaoudi).
Kom je uit (Marokko)?
Ja.
Uit welke plaats kom je?
Waar woon je nu?
Ik woon in (Amsterdam).

Waar of niet waar? Kruis aan.

Dialoog 1  1 De achternaam van Carlos is Sanchez.  waar  niet	waar
2 Carlos komt uit Spanje.  waar  niet	waar
3 Maria komt ook uit Spanje.  waar  niet	waar
4 Fatima komt uit Marokko.  waar  niet	waar
5 John woont nu in New York.  waar  niet	waar

Dialoog 2  6 Fatima spreekt in de pauze met Carlos.  waar  niet	waar
7 John komt uit Boston.  waar  niet	waar
8 Fatima wil geen koffie.  waar  niet	waar

Dialoog 2
 
Hoi.
Jij bent (Fatima), hè?
Leuk je te ontmoeten.
Oh.
Sorry.
En jij komt uit (Boston), hè?
Geen probleem.
Wil je koffie?
Nee, geen koffie.
Ik wil graag thee.
Oké.

2  Luisteren en lezen 




