DOCENTENHANDLEIDING

1. INLEIDING
Nederlands in Beeld (NIB) is bedoeld om zoveel mogelijk via beeldmateriaal de betekenis van woorden
en zinnen duidelijk te maken. Cursisten met weinig schoolervaring hebben daar het meeste profijt van.
Ze kunnen door waarneming de taal leren begrijpen, een heel natuurlijke manier die lijkt op hoe kinderen zich een taal eigen maken. Voor een aantal talen zijn er ook vertalingen van de woorden beschikbaar. Die kunt u voor uw cursisten downloaden: www.nederlandsinbeeld.nl.

2. LESMATERIAAL
Bij het tekstboek hoort een online programma waarmee cursisten in eigen tijd met het cursusmateriaal
kunnen werken. Voor cursisten met weinig schoolervaring en zonder computerervaring is het niet gemakkelijk, zo niet onmogelijk, om zonder hulp van deze programmatuur gebruik te maken. Ze moeten
niet alleen een nieuwe taal leren, maar ook leren omgaan met nieuwe apparatuur. Zelfs een eenvoudig programma stelt cursisten voor een lastige opgave. Het is daarom aanbevelingswaardig de eerste
paar lessen te beginnen met uitsluitend het tekstboek en cursisten pas later vertrouwd te maken met
de programmatuur. Voor cursisten met meer opleiding of die al vertrouwd zijn met computerprogrammatuur ligt dat natuurlijk anders.
Om de cursisten toch meteen vanaf de eerste lessen enigszins vertrouwd te maken met de programmatuur kan de docent – als dat mogelijk is – via een beamer of op het smartboard het programma
tonen. De cursisten zien de tekst uit het boek op het scherm geprojecteerd. De cursisten zien wat de
docent doet en na verloop van een aantal lessen raken ze ermee vertrouwd en breekt het moment aan
dat ze zelf de programmatuur kunnen gaan gebruiken.
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3. DE LES
Elke les bestaat uit drie onderdelen: de tekst, voorbeelden, nu jij. Het complete lesmateriaal draait om
de tekst, en wel een tekst waarmee de cursist zich kan identificeren. Woorden, grammatica en conversatie liggen besloten in de tekst. De voorbeeldzinnen grijpen direct terug op de tekst, en in nu jij
probeert de cursist het geleerde in de praktijk te brengen. In de voorbeelden wordt soms ook expliciet
de aandacht gevestigd op een reeks vormen. Op pagina 13 vindt u bijvoorbeeld:
Ik heet Jan.			
Jij heet Sara.			
Zij heet Anne.			
Hij heet Peter.			

Ik ben Jan.		
Jij bent Sara.		
Zij is Anne.		
Hij is Peter.		

Ik woon in Utrecht.
Jij woont in ...
Zij woont in ...
Hij woont in …

Op deze manier wordt de aandacht gevestigd op grammaticale vormen en worden soms ook vormen
toegevoegd. Een aantal van die vormen is al in de tekst voorgekomen. Zo wordt heel geleidelijk in een
natuurlijke context ook de grammatica aan de cursisten aangeboden.
Zoals gezegd draait de les vooral om de tekst. U laat de tekst zin voor zin horen, hetzij via de programmatuur hetzij via uw eigen stem. U zorgt ervoor dat de cursisten de zinnetjes ook begrijpen. U kunt
bijvoorbeeld op uzelf wijzen en zeggen: “Ik heet ...”. Wanneer de woorden ‘man’ of ‘vrouw’ niet duidelijk zijn, wijst u op een cursist en zegt: ‘man’, ‘vrouw’, enzovoort. Zodra u er zeker van bent dat alle zinnetjes goed zijn begrepen, gaat u naar de voorbeelden. U kunt deze voorbeelden direct in de situatie
waarin u zich bevindt in de praktijk brengen. U wijst op uzelf en zegt: “Ik heet ...” en zegt vervolgens:
“Hoe heet jij?”. En de cursist antwoordt. En zo stelt u de vraag aan een paar andere cursisten. Daarna: “Ik ben een man.” (of: “Ik ben een vrouw.”). Op die manier kunt u ook de andere voorbeeldzinnen
gebruiken om de conversatie op gang te brengen. “Bent u getrouwd? Hebt u kinderen?” enzovoort. De
cursisten krijgen meteen het gevoel dat ze iets nuttigs leren. Ze kunnen wat ze leren meteen in praktijk
brengen.
Wanneer deze twee onderdelen zijn afgewerkt is het misschien een mooi moment om te controleren
of iedereen alles goed heeft begrepen en goed heeft geluisterd. Een goede manier om dat te testen, is
de tekst te laten uitschrijven. U vraagt de cursisten het lesboek te sluiten. Iedereen heeft of krijgt een
vel papier en u dicteert de zinnen die ze hebben geleerd. U laat eenmaal de hele tekst horen en vervolgens leest u een voor een de zinnen voor die ze moeten uitschrijven. De neiging van cursisten is:
“Kunt u de zin nog een keer herhalen?” Als u daaraan toegeeft moet u steeds vaker herhalen. In plaats
van controleren bent u dan aan het oefenen. U legt daarom aan de cursisten uit dat u slechts eenmaal
de zin uitspreekt (of laat horen). Ze moeten dus heel aandachtig luisteren.
Als u klaar bent verzamelt u de uitgeschreven teksten. Als er geen naam op staat, zegt u: “Hoe heet
jij?” of “Hoe heet u?” en moeten ze hun naam erop schrijven. Veel cursisten zullen het goed hebben
uitgeschreven en u kunt iets als “Goed zo” eronder zetten. Cursisten die veel fouten hebben gemaakt
geeft u geen onvoldoende maar u zegt tegen hen iets in de trant van: “Luister nog een paar keer goed
naar de tekst. Eerst met het boek erbij en als je alles goed verstaat luister je met het boek dicht.” Iedereen kan het leren. Sommige cursisten hebben alleen wat meer tijd nodig dan andere.
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Ten slotte komt u bij het derde onderdeel van de les Nu jij. In dit derde onderdeel gaat de cursist zelf
aan de slag. De tekst is geleerd en met soortgelijke zinnen door de docent aangevuld. Met de voorbeelden en soortgelijke vragen van de docent aan de cursist raken de cursisten vertrouwd met het
tekstmateriaal. En nu moet de cursist dat zelfstandig doen.
Als de cursist een begrijpelijk antwoord geeft op de vraag is het antwoord goed. Fouten in de spelling
of andere vormfouten kunt u in het begin zonder problemen laten passeren. Na verloop van tijd verdwijnen zulke fouten.
In tekst 2 van les 1 wordt het vocabulaire verder uitgebouwd. Er verschijnen allerlei meervoudsvormen
(‘kinderen’, ‘meisjes’, ‘ouders’, ‘zussen’, ‘broers’) waarbij aan de vorm voorlopig nog geen aandacht
wordt besteed. Het is voldoende de vormen te begrijpen en ook zelf te kunnen gebruiken wanneer de
cursist over zijn of haar broers, zussen en ouders praat.
In de voorbeelden ziet u dat er aandacht aan grammaticale vormen van ‘hebben’ en ‘zijn’ wordt besteedt. En u kunt dat natuurlijk weer in de groep toepassen:
Ik ben Jan.		 Ik heb drie kinderen.
Jij bent Peter.
Jij hebt twee zusjes.
Zij is Anne.		
Zij heeft een zoon en twee dochters.

En zo gaat u verder. In tekst 3 van les 1 wordt in de voorbeelden aandacht besteed aan vormen van
de werkwoorden ‘heten’, ‘zijn’ en ‘wonen’. En in de voorbeelden van tekst 4 van les 1 zien de cursisten een aantal eerder gebruikte bezittelijke voornaamwoorden terug maar nu op een wat meer systematische manier. De ondergrond is al gelegd in de teksten en de vormen worden nu bij elkaar gezet.
En in de Nu jij kan de cursist in een klein samenhangend tekstje het geleerde over zichzelf in praktijk
brengen. Zo merkt de cursist dat Nederlands leren hem/haar helpt om over zichzelf de praten.
Alle lessen zijn op dezelfde eenvoudige wijze opgebouwd. Het draait telkens weer om inhoudelijk
nuttige teksten waar de cursist zich bij betrokken voelt. Elke keer wanneer de tekst goed is begrepen
en de cursist van de inhoud ook gebruik kan maken, komt er via de voorbeelden wat extra aandacht
voor specifieke vormen.
Les 2 gaat over “tellen”. In principe kunnen de cursisten dat natuurlijk al. De tekstjes vormen daardoor
een ideale ondergrond om het vocabulaire uit te breiden.
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4. HET COMPUTERPROGRAMMA
IN DE LES

Naast het boek is er ook uitgebreide computerprogrammatuur via internet. Het grote voordeel daarvan is dat cursisten buiten de lestijd zelf kunnen werken aan de les. Ze kunnen de tekst zin voor zin
beluisteren en herhalen zoveel ze willen. De betekenis van woorden opvragen. Ze kunnen ook de
Nu jij-oefening invullen en zien dan meteen of het antwoord goed of fout is. Ze kunnen zich zo ook
voorbereiden op een nieuwe les waardoor u nog meer tijd aan conversatie kunt besteden. Aangezien
Nederlands in beeld vooral bedoeld is voor cursisten met weinig vooropleiding hebben deze cursisten
ook vaak weinig of geen ervaring met het gebruik van computers. Hoe eenvoudig de programmatuur
ook is, u zult uw cursisten moeten leren hoe ze daarmee moeten omgaan.
Ideaal is wanneer u in staat ben geweest in de klas het programma te projecteren op een groot
scherm. Op die manier raken de cursisten ermee vertrouwd voordat ze er zelf mee beginnen. Als
dat niet mogelijk was, kunt u proberen een lokaal te vinden waar u tenminste één keer gebruik kunt
maken van een scherm waarop het computerprogramma geprojecteerd kan worden. Is ook dat niet
mogelijk dan zit er niets anders op dan met 2 of 3 cursisten en een pc de werking van het programma
te demonstreren.

INLOGGEN

Allereerst dient een cursist zich te registreren om toegang te krijgen tot het internetprogramma.
• Een cursist moet een eigen account aanmaken of u doet dat voor of samen met de cursist.
• Laat de cursist zijn inlognaam en wachtwoord in zijn boek of schrift schrijven (tip: laat iedere cursist
hetzelfde wachtwoord gebruiken).
• Als uw cursisten zijn ingelogd, kunnen ze het computerprogramma activeren met de code die voor
in hun boek staat. Dat hoeven ze maar één keer te doen. De volgende keer zien ze Nederlands in
beeld staan zodra ze zijn ingelogd op www.nt2school.nl.
Is de cursist eenmaal geregistreerd dan geldt die registratie voor een heel jaar. Na de registratie kan
het programma worden opgeroepen door op het icoon van Nederlands in Beeld te klikken. Dat moet
u dus duidelijk uitleggen aan een cursist die nog nooit een programma via internet in werking heeft
gezet.
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AAN DE SLAG

Er verschijnt een scherm waarop de nummers en de namen van de lessen staan. Ook hier moeten de
cursisten leren met de muis door de lessen te scrollen. U laat zien hoe dat gaat en laat zien dat de les
waarop de muis staat blauw wordt. Ook legt u uit dat elke les, zoals ze al hebben gezien in de eerste
paar lessen van het boek, een aantal teksten bevat: les 1 bevat 4 teksten, les 2 bevat 3 teksten, les
3 bevat 4 teksten, les 4 bevat weer 3 teksten. U legt weer uit dat de cursist de juiste tekst van een
les moet kiezen en doet dat een paar keer voor. Het is allemaal nieuw voor veel van uw cursisten en
simpel voor wie al ervaring heeft.
U laat ook zien hoe u weer van de gekozen tekst en les kunt terugkeren naar het beginscherm. Zo
leren de cursisten hoe ze een verkeerde keuze kunnen herstellen en hebben ze ook de betekenis van
de knop hoofdmenu geleerd.

Zit de cursist in de juiste les en bij de juiste tekst, dan kunt u het verschil uitleggen tussen de twee
knoppen naast de knop hoofdmenu: plaatje > tekst en tekst > plaatje. Bij plaatje naar tekst kiest de
cursist een plaatje en ziet de zin of de zinnen die bij dat plaatje horen. Met de twee pijltjestoetsen in de
bovenhoek van het plaatje kan de cursist het volgende plaatje of het vorige plaatje kiezen. Dat moet
allemaal goed worden uitgelegd en gedemonstreerd. Ook laat u zien dat u op het luidsprekertje voor
de zin kunt klikken om de zin opnieuw te beluisteren. Ook laat u zien dat u op een woord kunt klikken
waarna de vertaling verschijnt in de taal die de cursist heeft gekozen. De vertaling staat rechtsboven
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in het blauwe vak. U kunt overwegen een cursist even zelf op knoppen te laten klikken om te controleren of hij/zij het goed heeft begrepen. U kunt zelf het beste beoordelen wat nuttig is.
Als de werking van deze eerste tekstknop duidelijk is, gaat u verder met de werking van de tweede
tekstknop: van tekst naar plaatje. Als u op die knop klikt, verschijnt de hele tekst. En als u op het
luidsprekertje voor de zin klikt, verschijnt het daarbij behorende plaatje. Verder werkt alles hetzelfde
als bij de eerste tekstknop. Sommige cursisten werken liever van plaatje naar plaatje met telkens de
bijbehorende zin(nen), andere cursisten zien liever de hele tekst. U kunt de keuze aan uw cursisten
laten. Wellicht zullen ze de ene keer de eerste knop en de andere keer de tweede knop gebruiken.
Laat u vooral weten dat ze elk zinnetje goed moeten begrijpen en goed moeten verstaan. Een paar
keer herhalen is heel normaal.

Pas als uw cursisten de hele tekst goed begrijpen en verstaan is het zinvol naar de volgende knop te
gaan: de oefening Nu jij. Ook die kunt u het beste demonstreren. U vult een vraag goed in en laat zien
hoeveel van de antwoorden goed zijn. U typt een verkeerd antwoord in en het antwoord wordt rood.
Na drie foute pogingen verschijnt het juiste antwoord in de blauwe balk onder de oefening. Cursisten
kunnen ook een vraag overslaan die ze moeilijk vinden en daar later naar terugkeren.
De laatste knop dialoog kunt u beter een volgende keer uitleggen. Het is al mooi wanneer uw cursisten in staat zijn zelfstandig de teksten te leren en te herhalen. De dialoog is overigens wel een heel
mooi onderdeel. In dit onderdeel voeren de cursisten een ‘geleid’ gesprekje met het computerprogramma. In deze oefening komen de woorden die geleerd zijn in de teksten aan bod. Er wordt een vraag
gesteld aan de cursist die daarop moet antwoorden aan de hand van een aantal gegeven woorden.

Docentenhandleiding bij de methode: Nederlands in Beeld © 2016 Uitgeverij Boom | www.nt2.nl

7

Het programma geeft feedback als er fouten worden gemaakt, de cursist krijgt hulp of een vervolgvraag al naar gelang zijn eigen gegeven antwoorden. De cursisten moeten nadenken over het vormen
van goede zinnen. Ze kunnen dit zelfstandig oefenen.
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