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HANDLEIDING 

ALGEMEEN GEDEELTE

1 Doelgroep
Verder lezen is geschreven voor volwassen cursisten met een langzaam tot normaal 
leertempo, die in eigen land tot maximaal enkele jaren vervolgonderwijs hebben genoten 
en voor cursisten die in Nederland een alfabetiseringscursus in het Latijnse schrift heb-
ben afgerond. 

2 Niveau 
Cursisten die in Nederland gealfabetiseerd zijn, kunnen na het doorwerken van Beter 
lezen beginnen met Verder lezen. De teksten in Verder lezen zijn langer en wat moeilijker 
dan in Beter lezen. De cursist zal hier in Verder lezen geleidelijk aan wennen. 
Cursisten die al in eigen land gealfabetiseerd waren, kunnen vanaf taalniveau A1 
beginnen met Verder lezen.

3 Doel
Het doel van Verder lezen is tweeledig. 
Het eerste doel is het bevorderen van de leesvaardigheid. De meeste cursisten die NT2 
leren hebben meer oefening in leesvaardigheid nodig. De cursist leert zich met Verder 
lezen door middel van introductievragen te oriënteren op een tekst, leert gebruik te 
maken van een woordenlijst, oefent het herkennen van verwijswoorden en 
signaalwoorden, maakt kennis met het samenvatten van een tekst en oefent het 
vocabulaire uit de woordenlijsten bij de teksten. Per thema wordt een authentieke tekst 
aangeboden, waardoor de cursist onder andere het zoekend lezen oefent. 
Het tweede doel is het vergroten van het leesplezier. De verhalen sluiten dan ook aan bij 
de belangstellingssfeer van de cursisten. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld schoolervaring 
in eigen land en Nederland, gewoontes bij een bezoek en geldproblemen. Het 
bespreekbaar maken van ervaringen met dit soort onderwerpen is een nevendoel. Bij 
elke tekst horen dan ook gespreksvragen, aan de hand waarvan de cursisten hun erva-
ringen kunnen uitwisselen.

4 Keuze van de onderwerpen en vocabulaire
De teksten in Verder lezen sluiten zo veel mogelijk aan bij de thema’s in gangbare  NT2-
methoden. In de woordenlijsten voorafgaand aan een tekst zijn woorden opgenomen die 
bij de meeste cursisten op dit niveau nog niet bekend zijn. De woorden die eenmaal bij 
een tekst zijn aan-geboden, worden bij volgende teksten als bekend verondersteld. In 
de vocabulaire- en herhalingsoefeningen worden alleen frequent voorkomende en 
relevante woorden geoefend.
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5 Leerlast
De leerlast van Verder lezen is erg afhankelijk van de vooropleiding van de cursisten in 
uw lesgroep. Bovendien zijn de lengte en het niveau van de tekst bepalend voor de tijd 
die aan een tekst besteed moet worden. Het werken met een leestekst en de daarbij 
horende authentieke tekst, het maken van alle oefeningen en het nabespreken kostten 
in de proefgroepen in totaal gemiddeld 3 tot 5 uur.
G e d u rende ongeveer de helft van de tijd zijn de cursisten zelfstandig aan het werk. Bij 
langzaam lerende cursisten is het beter om ook het zelfstandig werken met de tekst en 
de oefe-ningen voor een groot deel in de klas te laten plaatsvinden, zodat u uw 
cursisten kunt begeleiden. Cursisten met meer vooropleiding kunnen een deel van het 
werk thuis doen. Het verdient aanbeveling om het werken met een tekst over 
verschillende lessen te spre i-den. Het werken met een leestekst vereist namelijk veel 
concentratie. Bovendien kan de cursist dan tussen de lessen in thuis nieuwe woorden 
herhalen en de tekst herlezen.

6 Doelen ter vergroting van de leesvaardigheid
Wij hebben ons de volgende doelen gesteld ter vergroting van de leesvaardigheid: 
1 De opbouw van een basisvocabulaire, dat bestaat uit frequent voorkomende en voor

de NT2-cursist relevante woorden en het automatiseren van de herkenning van die
woorden. (Voorbeelden van niet frequent voorkomende, maar voor de NT2-cursist
wel relevante woorden zijn ‘heimwee’ en ‘de verblijfsvergunning’.)

2 Het herkennen van woorden en uitdrukkingen die betekenisrelaties en functionele
relaties aangeven.
Dit zijn:
a verbindingswoorden, zoals voegwoorden 
b verwijswoorden, zoals persoonlijke voornaamwoorden
c signaalwoorden, zoals ‘eerst’, ‘dan’, ‘daarna’.

3 Het opvoeren van het leestempo door vaak teksten te lezen, langere teksten te lezen
en dezelfde tekst meermalen te lezen. 

4 Het kunnen overzien van de structuur van een tekst, het kunnen reproduceren of
terugzoeken van de volgorde van de gebeurtenissen in de tekst en het onderschei-
den van hoofdzaken en bijzaken.

5 Het beheersen en goed kunnen toepassen van metacognitieve vaardigheden. Dit zijn
vaardigheden waardoor de cursist leert om een tekst op een strategische manier aan
te pakken, zoals:
• het oriënteren op een taak, het uitvoeren van de taak en het evalueren van de

resultaten;
• weten dat er bij verschillende soorten teksten verschillende manieren van lezen

passen;
• weten dat eenzelfde tekst op verschillende manieren gelezen kan worden (eerst

globaal, dan gedetailleerder, tenslotte op tempo);
• het leren gebruiken van de eigen kennis bij het lezen van de tekst;
• het beoordelen van eigen vaardigheden door (evaluatie)opdrachten te maken en

door oefeningen te controleren in de sleutel.

Meer over doelen van het NT2-leesonderwijs en over welke soorten kennis en vaardig-
heden een lezer moet hebben om deze doelen te kunnen bereiken, kunt u vinden in het 
hoofdstuk ‘Lezen’, geschreven door Bart Bossers, in Handboek Nederlands als tweede 
taal in het volwassenenonderwijs (Uitgeverij Coutinho, 2010).
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DIDACTIEK 

1 Algemene werkwijze per lesonderdeel

Hieronder leest u steeds per lesonderdeel 
(a) de achtergrond, waarin we verwijzen naar de hierboven genoemde doelen;
(b) de algemene werkwijze.

1.1 De introductie van de tekst

a. Achtergrond
Bij de introductie van de tekst wordt aan doel 5 gewerkt.
Lezers met weinig vooropleiding missen gewoonlijk de vaardigheden die bij doel 5
genoemd worden en moeten deze systematisch oefenen. Bijvoorbeeld door het bekijken
van ‘de buitenkant van de tekst’ (titel, illustraties e.d.) en het activeren van de onder-
werpskennis.

b. Algemene werkwijze
De introductie van de tekst wordt klassikaal gedaan.
Allereerst vraagt u naar de titel van de tekst. Begrijpen de cursisten de titel? Dan laat u
de cursisten naar de illustratie bij de tekst kijken. Vraag wat er te zien is. Vraag dan of
de cursisten al een idee hebben waar de tekst over kan gaan.
Daarna bespreekt u de introductievragen bij de tekst. Bij deze vragen staat altijd de
opdracht om een aantal regels (meestal de eerste regels) uit de tekst te lezen. Hierdoor
leren de cursisten dat een belangrijk deel van de informatie over de hoofdpersoon of het
onderwerp van de tekst al in het begin van de tekst wordt gegeven. Van deze informatie
kunnen ze bij het lezen van de rest van de tekst gebruik maken. 
Bij de introductievragen staat ook een vraag waarbij de cursist leert nadenken over een
mogelijk vervolg van de tekst. Haal deze vraag terug als u de tekst bespreekt. Vraag
dan wat de cursisten op deze vraag hadden geantwoord. Klopt dit met wat ze in de
tekst hebben gelezen?
Besteed tijdens de introductie van de eerste teksten expliciet aandacht aan begrippen
als ‘tekst’, ‘regel’ en ‘woordenlijst’. Bekijk samen met de cursisten alle verschillende
typen oefeningen en de instructies daarbij.
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1.2 De woordenlijsten

a. Achtergrond
Bij het behandelen van de woordenlijsten wordt aan de doelen 1 en 5 gewerkt.
De cursist moet bij het lezen en begrijpen van de tekst niet gehinderd worden door een
te groot aantal nieuwe woorden. Bij de bepaling van het aantal nieuwe woorden per
leestekst zijn we zo veel mogelijk uitgegaan van de volgende criteria:

• Er zijn niet meer dan 20 nieuwe woorden per tekst.

• Het aantal nieuwe woorden is niet hoger dan 5% van het totaal aantal woorden in de
tekst. Dit is de bovengrens waarbij een tekst in aanwezigheid van de docent gelezen
en begrepen kan worden.

• Er is bij voorkeur maar één nieuw woord per zin of per regel.

1.3 

De woordenlijsten zijn opgenomen om de cursisten de mogelijkheid te geven de tekst 
zelfstandig te lezen. Bovendien leert de cursist hoe hij woorden op kan zoeken in de 
lijst. Achter in het boek is een register opgenomen met alle woorden die in deze woor-
denlijsten worden aangeboden.

b. Algemene werkwijze
Bij de laatste vraag van de introductie wordt de cursist op de woordenlijst gewezen. 
Vertel bij de eerste teksten dat in de woordenlijst de woorden uit de tekst staan die 
nieuw zijn voor de cursisten. Laat zien dat deze woorden in de tekst cursief gedrukt zijn. 
Vertel dat het nummer voor het woord in de woordenlijst correspondeert met het regel-
nummer.
Bij langzaam lerende cursisten verdient het aanbeveling om alle woorden eerst klassikaal 
te bespreken. Cursisten met meer vooropleiding kunt u, na een klassikale bespreking in 
de eerste teksten, in latere teksten de woorden zelfstandig laten bestuderen. Vraag dan 
of er nog onduidelijkheden zijn.
Als cursisten tijdens het lezen van de tekst naar de betekenis van cursieve woorden vra-
gen, wijs hen dan op de woordenlijst.

De tekst en de tekstbegripoefeningen

a. Achtergrond
Bij het lezen van de tekst en het maken van de tekstbegripoefeningen wordt aan de 
doelen 2, 3, 4 en 5 gewerkt.
De cursisten verbeteren hun leesvaardigheid, als ze eenzelfde tekst meerdere keren 
lezen. Vertel dit ook aan de cursisten.

b. Algemene werkwijze
In de instructies bij de oefeningen wordt aangegeven wanneer de cursist de tekst voor 
de eerste, tweede en derde keer moet lezen.
Het lezen van de tekst en het maken van de oefeningen doet de cursist zelfstandig. 
Voor langzaam lerende cursisten is het beter om dit in de klas te doen, zodat u hen 
waar nodig kunt helpen. Cursisten met meer vooropleiding kunnen dit ook thuis doen, 
nadat bij de eerste teksten de werkwijze duidelijk is geworden.
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1.3.1 Het voor de eerste keer lezen van de tekst en het beantwoorden van de 
globaalvraag

Voordat de cursist de tekst voor de eerste keer gaat lezen, moet hij in oefening 1 één of
meer vragen lezen. Dit zijn vragen over de globale inhoud van de tekst. Deze vragen
moeten beantwoord worden nadat de tekst één keer gelezen is.

1.3.2 Het voor de tweede keer lezen van de tekst en het maken van de 
tekstbegripoefeningen

De cursist moet de tekst nu voor de tweede keer lezen.
Daarna maakt hij de oefeningen waarin het tekstbegrip geoefend wordt. Door deze
oefeningen te maken en te controleren in de sleutel, leert de cursist beoordelen of hij
een tekst goed begrepen heeft (doel 2, 4 en 5).
Dit zijn de oefeningen: 

• een waar/niet waar oefening;

• één of twee oefeningen met de verwijswoorden en verbindingswoorden;

• een oefening waarin gebeurtenissen uit de tekst in de juiste volgorde gezet moeten
worden.

De cursist onderbreekt hier het zelf werken met de tekst en kijkt de antwoorden na in de
sleutel. 

1.3.3 Het bespreken van de tekst en de tekstbegripoefeningen

Het bespreken van de tekst gebeurt klassikaal.
De manier waarop de tekst besproken wordt, is afhankelijk van de doelgroep.
Bij langzaam lerende cursisten verdient het aanbeveling om de hele tekst per alinea 
voor te lezen (of door cursisten voor te laten lezen) en steeds het begrip bij de cursisten 
te con-troleren en zonodig woorden en zinnen uit te leggen. Bij cursisten met meer 
vooroplei-ding kunt u dit bij de eerste teksten ook doen. In latere teksten kunt u per 
alinea vragen over de tekst aan u of aan andere cursisten laten stellen. Daarna kunt u 
het begrip van woorden en zinnen binnen die alinea controleren.
Na het bespreken van de tekst worden de oefeningen besproken. 
Bij langzaam lerende cursisten kunt u bij tekst 1 t/m 7 het beste alle items nog eens 
klassi-kaal de revue laten passeren. Vanaf tekst 8 kunt u eventueel de cursisten in 
groepjes de oefeningen laten nakijken aan de hand van de sleutel. Laat ze elkaar 
uitleggen waar en waarom er fouten gemaakt zijn. Probleemgevallen kunt u daarna 
klassikaal behandelen. Bij cursisten met meer vooropleiding kunt u de werkwijze in 
groepjes al eerder toepas-sen.
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1.4 De gespreksvragen

a. Achtergrond
Bij het bespreken van de gespreksvragen wordt aan doel 5 gewerkt. De cursist oefent
hier ook spreekvaardigheid.
In de gespreksvragen wordt een link gelegd tussen het thema van de leestekst en het
dagelijks leven van de cursisten. De gesprekvragen bieden de mogelijkheid om ervarin-
gen uit te wisselen met de docent en de medecursisten. 

b. Algemene werkwijze
In de proefgroepen is gebleken dat de teksten en gespreksvragen vaak veel bij de cur-
sisten losmaken. De gespreksvragen kunt u dan ook het beste klassikaal behandelen. 

1.5 De vocabulaireoefeningen

a. Achtergrond
Bij het maken van de vocabulaireoefeningen wordt aan doel 1 gewerkt.
Als een cursist een woord meermalen ziet, nadenkt over de betekenis en met dit woord
in verschillende contexten oefent, herkent hij dit woord in volgende teksten sneller.
Hierdoor versnelt hij zijn leestempo.

b. Algemene werkwijze
De vocabulaireoefeningen kunt u in alle groepen als huiswerk laten doen. Laat de cur-
sisten vooraf de woordenlijst nog eens doorlezen. 
Laat na het maken van de oefeningen de antwoorden in de sleutel controleren.
Bespreek de oefeningen in de volgende les klassikaal, of laat deze (vanaf tekst 8) in
groepjes bespreken.

1.6 Het voor de derde keer lezen van de tekst en het navertellen van de tekst

a. Achtergrond
Bij het voor de derde keer lezen van de tekst wordt aan de doelen 3 en 5 gewerkt.
De cursisten leren dat hun kennis van het vocabulaire van de tekst en de inhoud van de
tekst het nu mogelijk maakt de tekst sneller te lezen.
Bij het navertellen van de tekst wordt aan doel 4 gewerkt. Hier leert de cursist hoofdza-
ken van bijzaken onderscheiden. De cursist oefent hier ook spreekvaardigheid.

b. Algemene werkwijze
Laat de tekst nu voor de derde keer lezen, zo snel als de cursist kan. Dit kan eventueel
thuis worden gedaan. Vertel aan de cursisten dat ze tijdens het lezen geen woorden
meer mogen opzoeken. 
Als u in de klas de tekst voor de derde keer laat lezen, kunt u eens bij een paar cursisten
de tijd opnemen tijdens de eerste keer lezen en de derde keer lezen en deze verg e l i j k e n .
Na het lezen, of als dit thuis gedaan is, in de volgende les, moeten de cursisten in tweetal-
len de inhoud van de tekst aan elkaar vertellen. Stimuleer de cursisten om alleen de
belangrijke dingen te vertellen. Loop rond en luister of dit ook gebeurt. Om het navert e l l e n
van de tekst te vergemakkelijken, staan er hulpvragen bij deze oefening. Laat de cursisten
p ro b e ren iets meer te vertellen dan alleen een kort antwoord op deze hulpvragen. Cursisten
die geen moeite (meer) hebben met het navertellen, hoeven deze vragen niet te gebru i k e n .
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1.7 De evaluatievragen

a. Achtergrond
Bij het laten maken en bespreken van de evaluatievragen wordt aan doel 5 gewerkt.
b. Algemene werkwijze
Als de tekst gelezen is en alle oefeningen gemaakt zijn, wordt aan de cursist gevraagd
hoe het gegaan is: vond hij de tekst makkelijk of moeilijk, welke oefening vond hij het
makkelijkst, welke het moeilijkst? Laat de vragen eerst zelfstandig beantwoorden en
bespreek deze daarna klassikaal. Daarbij kunt u zelf nog andere evaluatieve vragen stel-
len. 

1.8 De authentieke teksten

De authentieke teksten in dit boek zijn teksten die de cursisten in het dagelijks leven
kunnen tegenkomen. Om informatie uit deze teksten te kunnen halen, moeten cursisten
leren zoekend te lezen. Voor de cursisten is het erg motiverend om te merken dat zij ook
met deze teksten uit de voeten kunnen. 

1.8.1 Introductie

a. Achtergrond: 
Bij de introductie van de authentieke tekst wordt aan doel 5 gewerkt. 
In dit onderdeel wordt de voorkennis van de cursist geactiveerd: Waar kan ik deze tekst
tegenkomen? Wat is de relatie met het verhaal dat ik net gelezen heb? Welke informatie
kan ik in deze tekst krijgen?

b. Algemene werkwijze
Deze vragen bespreekt u klassikaal.

1.8.2 De woordenlijsten bij de authentieke tekst

a. Achtergrond
Bij het behandelen van de woordenlijsten bij de authentieke tekst wordt aan de doelen 1
en 5 gewerkt. 

b. Algemene werkwijze
Nieuw vocabulaire dat de cursist nodig heeft bij het maken van de opdracht wordt in
een korte woordenlijst aangeboden. Behandel deze woordenlijst klassikaal. De woorden
uit deze woordenlijsten vindt u niet in het register.

1.8.3 Het uitvoeren van de opdrachten bij de authentieke teksten

a. Achtergrond
Bij het uitvoeren van de opdrachten bij de authentieke tekst wordt aan doel 5 gewerkt.
De cursist leert hier dat bij een authentieke tekst een andere manier van lezen hoort dan
bij een voor de doelgroep geschreven tekst. De cursisten leren bij het zoeken op het
uiterlijk van de tekst (kopjes, vetgedrukte letters, etc.) te letten. 

b. Algemene werkwijze
Bij elke authentieke tekst zijn vragen opgenomen over de belangrijkste informatie in de
tekst. In de meeste opdrachten oefent de cursist het zoekend lezen.
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Laat de cursisten de oefening eerst zelfstandig maken. De antwoorden kunnen ze con-
troleren in de sleutel. Bespreek de oefening klassikaal.

1.8.4 De evaluatievragen bij de authentieke tekst

a. Achtergrond
Bij het evalueren van het werken met de authentieke tekst wordt aan doel 5 gewerkt.
Door vragen als ‘Moet u alle woorden uit deze tekst begrijpen om de oefening te kunnen
maken?’ wordt de cursist nog eens gewezen op het belang van een ‘andere manier van
lezen’.

b. Algemene werkwijze
Laat de vragen eerst zelfstandig beantwoorden en bespreek deze daarna klassikaal.
Daarbij kunt u zelf nog andere evaluatieve vragen stellen.

1.9 De woordherhalingsoefeningen na drie teksten

a. Achtergrond
Bij de woordherhalingsoefeningen wordt aan doel 1 gewerkt.
Van belang is dat het nieuwe vocabulaire meermalen, ook na verloop van tijd, herhaald
wordt.

b. Algemene werkwijze
Na elke drie teksten is er een herhalingsoefening met het belangrijkste vocabulaire uit
die teksten. U kunt deze oefeningen als huiswerk meegeven. De antwoorden kan de
cursist controleren in de sleutel. U kunt de oefeningen de volgende les klassikaal of
(vanaf tekst 8) in groepjes laten bespreken.

1.10 Het werken met de sleutel 

a. Achtergrond
Bij het werken met de sleutel wordt aan doel 5 gewerkt.
Achter in het boek is een sleutel bij alle oefeningen. De cursisten zijn waarschijnlijk bij 
het werken met een reguliere NT2-methode al gewend geraakt aan het werken met 
een sleutel. De sleutel maakt het mogelijk voor de cursisten om zelfstandig te werken.

b. Algemene werkwijze
Laat de cursisten eerst de oefeningen met de sleutel nakijken.
Vraag bij het bespreken van de oefeningen regelmatig waarom de cursist een bepaald 
antwoord heeft gekozen of waarom een bepaald antwoord fout was.
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2 Aanvullende aanwijzingen per tekst

tekst 1 Een avondje met de trein

- Introductie: Dit is de eerste tekst die u gaat behandelen. Doe dit, inclusief alle oefe-
ningen, klassikaal. Bespreek tijdens de introductie van de tekst naast de begrippen die
bij vraag 1 worden genoemd ook de instructies en de verschillende oefenvormen. Laat
zien waar de regelnummers in de tekst staan.
Schrijf ‘t/m’ op het bord. Vraag de cursisten wat dit betekent. Laat regel 3 t/m 5 in de
tekst aanwijzen.

- Woordenlijst: Vertel de cursisten dat bij elke tekst de nieuwe woorden in een woor-
denlijst staan. De nieuwe woorden staan in de tekst in cursief. Vertel dat de nummers
voor de woorden regelnummers zijn. Geef een paar zoekopdrachten: noem cursieve
woorden uit de tekst en laat die in de woordenlijst opzoeken. Doe dit ook andersom:
laat woorden uit de woordenlijst terugzoeken in de tekst.

- Oefening 1: Vertel de cursisten dat ze bij alle teksten de vraag bij oefening 1 moeten
lezen voordat de tekst wordt gelezen. Let er op dat de cursisten na het lezen van de
tekst niet vergeten terug te bladeren naar deze vraag. Blijf hier bij de volgende twee tek-
sten ook nog op letten. Daarna zijn de cursisten waarschijnlijk vertrouwd genoeg met de
werkwijze en zullen ze er zelf aan denken.

- Oefening 3: Laat de cursisten de zinnen of woorden waar in de oefening vragen over
worden gesteld in de tekst zoeken. Laat ze daarna het stuk tekst voor en na dit woord
of deze zin nog eens lezen. Laat dan pas het antwoord geven.

- Oefening 5: Bij vraag 3 kunt u ingaan op de rol van taal: Hoeveel taal is hiervoor
nodig? En op de rol van gebarentaal en non-verbale communicatie. Welke verschillen
zijn er per cultuur: kun je een onbekende zomaar in de ogen kijken? Is het normaal om
tegen een onbekende te lachen? etc.

- Oefening 9: Bespreek bij deze eerste tekst de vragen uitgebreid. Praat over ‘lezen’ in
het algemeen. Lezen de cursisten graag? Lezen ze in hun eigen taal? Kunnen ze kran-
ten en boeken in eigen taal kopen of lenen hier? Lezen ze in het Nederlands?

- Verloren voorwerpen: Bespreek de opdracht punt voor punt en laat de cursisten na
de uitleg steeds een onderdeel invullen. Loop rond en controleer of de cursisten alle
gegevens op de juiste plaats invullen.
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tekst 2 Nederland

- Bij deze tekst heeft u een kaart van Nederland en een wereldkaart nodig, die u voor de 
klas kunt hangen.

- Oefening 4: Leg de bedoeling van de oefening van tevoren uit. Zet een tabel als in 
oefening 4 op het bord met voor de cursisten bekende gegevens.

- Oefening 6: Deze oefening kunt u langzaam lerende cursisten het beste in de klas 
laten doen. Eventueel kunnen landgenoten elkaar helpen. Cursisten met meer 
vooropleiding kunnen deze oefening als huiswerk doen. Laat na het maken van de 
oefening cursisten uit ver-schillende landen aan elkaar de vragen stellen.

- Oefening 10: Laat eerst de tekst voor de derde keer lezen. Laat daarna de woorden 
‘Nederland’ zoeken en omcirkelen.

- Oefening 11, vraag 4: Behandel deze vraag mondeling. Als cursisten geen antwoord 
weten, kunt u hen op ideeën brengen. Laat de cursisten zeggen of ze wel of niet iets 
over Nederland kunnen vinden in bijvoorbeeld een boek van de bibliotheek, in een tele-
foonboek, in een woordenboek, in een reguliere NT2-methode, in de bijbel/koran.

- De kaart van Nederland: Leg een grote kaart van Nederland op een paar tafels en 
laat de cursisten er omheen gaan zitten.

- Laat na de klassikale introductie oefening 12 en 13 in tweetallen of in groepjes maken.

- Bij oefening 14 moeten de cursisten eerst een inschatting maken van het aantal goed 
ingevulde provincienamen. Controleer daarna bij elke cursist of alle namen op de goede 
plaats staan.

tekst 3 Op bezoek

- Woordenlijst: De cursisten moeten de betekenis van het woord ‘uientaart’ zelf achter-
halen. Waarschijnlijk kennen ze het woord taart wel, maar alleen als zoet gebak. Dat een
‘taart’ ook een hartige taart kan zijn, is misschien niet bekend.

- Oefening 5: Na het bespreken van de gespreksvragen kunt u een rollenspel over het
op bezoek gaan, laten spelen. Maak dit niet te ingewikkeld en geef duidelijke opdrach-
ten.

- Oefening 9: Laat de cursisten zich richten op wat ze wél begrijpen van de tekst in
plaats van te lang stil te blijven staan bij de woorden die ze niet kennen.

- Oefening 10: De moeilijke tekstfragmenten uit het recept zijn herschreven in voor de
cursisten beter leesbare zinnen. Wijs de cursisten op de woorden die ze bij oefening 9
hebben onderstreept. Deze komen terug in de zinnen die bij oefening 10 staan.

- Oefening 11: In deze oefening is het niet de vraag of de cursisten zelf wel eens de
genoemde producten kopen, maar in welke hoeveelheden deze producten te koop zijn.
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tekst 4 Verkoopster gevraagd

- Oefening 4: Laat de cursisten eerst zonder in de tekst te zoeken, de juiste naam
omcirkelen (op grond van de kennis die ze nu over de tekst en de hoofdpersonen heb-
ben). Als ze er niet uit komen, kunnen ze in de tekst zoeken, waarbij u zo nodig kunt
aanwijzen waar ze moeten zoeken.

- ‘Personeelsadvertenties’, introductie: Laat een huis-aan-huisblad zien uit de plaats
waar de meeste cursisten wonen. Laat bij vraag 3 een pagina met personeelsadverten-
ties zien.

- Oefening 12 en 13: Als de cursisten het moeilijk vinden, kunt u oefening 12 bespre-
ken voordat oefening 13 gemaakt wordt. Let op bij oefening 13 dat de cursisten bij de
juiste advertentie zoeken.

- Oefening 14 behandelt u mondeling.

tekst 5 Water!

- Introductie: Waar bij de introductievragen en gespreksvragen ‘huisbaas’ staat, wordt
in het algemeen de verhuurder bedoeld, dus bijvoorbeeld ook een woningbouwvereni-
ging. 

- Gespreksvragen, vraag 3: Vertel waar deze drie dingen in uw huis zitten. Misschien
kunt u ze in uw schoolgebouw laten zien.
Vraag waarom het belangrijk is om te weten waar ze zitten. Bespreek in welke situaties
je ze moet afsluiten.

- Watermeterstand, introductie, vraag 4: Help de cursisten bij het raden naar de bete-
kenis van deze woorden door extra vragen. Als ze het niet weten, legt u de woorden uit.
Vraag 5: De cursisten oefenen hier het invullen van een datum. Op veel formulieren en
ook op dit kaartje staan er zes of acht hokjes om een datum in te vullen: twee voor de
dag, twee voor de maand en twee of vier voor het jaar. De woorden ‘dag’, ‘maand’ en
‘jaar’ staan op dit kaartje boven de hokjes.
Geef voorbeelden op het bord. Teken bij elk voorbeeld eerst de hokjes. Bespreek dat je
bij de cijfers 1 t/m 9 bij ‘dag’ en bij ‘maand’ eerst een nul moet invullen. Laat dit ook in
een paar voorbeelden zien.

- Oefening 10, vraag 2: Voordat u deze vraag laat maken, kunt u met de cursisten zo
mogelijk de watermeterstand van de watermeter op uw school aflezen. U kunt uw
watermeter op het bord natekenen en de watermeterstand van deze tekening af laten
lezen.
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tekst 6 Mijn vrouw is toch niet gek?

- Introductie vraag 3: Laat de cursisten eerst proberen te achterhalen wat een depres-
sie is door de aangegeven regels in de tekst te lezen. Als de cursisten dit onvoldoende
begrijpen, legt u uit wat een depressie is. Voordat de cursisten de tekst gaan lezen,
moeten ze dit goed begrijpen. Dit geldt ook voor het woord ‘RIAGG’.

- In regel 17 t/m 21 staan zes nieuwe woorden. Dit is meer per regel dan de cursisten
gewend zijn, maar het zijn voor de meeste tweede-taalleerders relevante woorden. Laat
na de uitleg van de woorden de aangegeven regels in de tekst lezen en controleer of de
cursisten begrijpen wat hier staat.

- Oefening 3: Schrijf voordat de cursisten de oefening gaan maken de woorden ‘maar’
en ‘want’ op het bord. Geef enkele voorbeeldzinnen met deze voegwoorden. Schrijf ook
een paar zinnen op het bord waarin één van beide woorden ingevuld moeten worden.
Laat de cursisten zeggen welk woord goed is. Laat ook enkele zinnen afmaken, bijvoor-
beeld: ‘Ik ga naar de dokter, want ... ‘ en ‘Ik ben ziek, maar ...’ Laat daarna de oefening
maken. Als de cursisten twijfelen, kunt u de zin in de tekst aanwijzen.

- Folder van de huisarts. Bij de introductie vraag 6 t/m 11: Laat de cursisten steeds
eerst de betekenis raden van de woorden, door in de folder te kijken (bijvoorbeeld bij
Praktijkuren: laat ze naar de aangegeven tijd kijken), of door eventuele kennis van ande-
re talen (bijvoorbeeld bij het woord ‘visite’). Als de cursisten het niet weten, legt u de
betekenis uit.

- Oefening 11 maken de cursisten voordat ze de informatie uit de tekst gaan halen, om
de benodigde woorden beter te beheersen.

- Oefening 13: Vraag na een week nog eens naar het woord dat de cursist heeft opge-
schreven.

tekst 7 Meneer Janssen en Trixie

- Introductie: Vraag of de cursisten weten hoe ze Trixie moeten uitspreken.

- Oefening 4: Oefen nogmaals met ‘maar’ en ‘want’ zoals bij oefening 3 in tekst 6. 

- Oefening 10, vraag 3: Leg deze vraag zonodig uit. Bespreek hem uitgebreid na en
laat de cursisten hierbij vertellen hoe ze woorden leren. Als de cursisten antwoord e en i
kiezen, ga dan niet in op de schrijfwijze van hun antwoorden, maar laat ze het vertellen.

- Oefening 13, vraag 2: Bespreek in het algemeen hoe de ‘buitenkant’ van een tekst
kan helpen om een tekst te begrijpen.
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Tekst 8 Te weinig geld

- Tekst ‘Te weinig geld’ en oefeningen: geen opmerkingen.

- Folder kringloopcentrum, oefening 10: Laat de cursisten steeds eerst alle woorden
lezen. Vraag of de cursisten alle woorden begrijpen. Laat dan steeds het woord in de
tekst zoeken en omcirkelen en het antwoord ja of nee kiezen. Vertel dat de artikelen die
in de tekst staan (hetzij in het rijtje hetzij in het stukje tekst) ook in het kringloopcentrum
te koop zijn. De ‘televisies’ staan niet met name in de tekst, maar er staat ‘elektrische
apparaten’ en er staat een fotootje van een televisie. 

- Oefening 11: Vertel dat Nieuwegein, IJsselstein, etc. plaatsnamen zijn.

- Misschien is het een leuk idee om eens met uw cursisten naar een kringloopcentrum
te gaan.

tekst 9 Op school in eigen land en Nederland

- Oefening 4: In deze tekst worden verschillende tijden van het werkwoord gebruikt.
Vraag aan de cursisten hoe ze kunnen zien of een zin over ‘vroeger’ of over ‘nu’ gaat.
Zet zinnen in verschillende tijden op het bord. Leg uit dat je dit aan het werkwoord kunt
zien, maar ook aan andere woorden in de zin (bijvoorbeeld: toen, gisteren, nu, etc.) Laat
daarna de oefening maken.

- Oefening 5: Schrijf voordat de cursisten de oefening gaan maken de woorden ‘daar-
om’ en ‘toch’ op het bord. Geef enkele voorbeeldzinnen met deze woorden. Schrijf ook
een paar zinscombinaties op het bord waartussen één van beide woorden ingevuld
moeten worden. Laat de cursisten zeggen welk woord goed is. Laat ook enkele zinnen
afmaken, bijvoorbeeld: ‘Ik ben moe. Daarom ... ‘ en ‘Ik ben moe. Toch ...’ Laat daarna
de oefening maken. Als de cursisten twijfelen, kunt u de zin in de tekst aanwijzen.

- In oefening 6 moeten de cursisten uitspraken van de vier personen in de tekst her-
kennen en de juiste naam achter de zin zetten. Als de cursisten twijfelen, kunt u de zin
in de tekst aanwijzen.

- Oefening 10, vraag 3: Deze vraag gaat over drie oefeningen van een type die niet bij
elke tekst voorkomen. Vraag de cursisten waarom ze een bepaalde oefening moeilijk of
makkelijk vinden.

- Studiegids Zadkine college: Vraag de cursisten bij oefening 11 waarom het goed is
om nieuwe of belangrijke woorden te omcirkelen in een tekst (dit zijn belangrijke woor-
den die ze dan sneller terug kunnen vinden). Bij oefening 12 leren de cursisten dat in
authentiek materiaal moeilijk gestelde zinnen ook makkelijker en voor de cursisten lees-
baar geformuleerd kunnen worden. Leg uit dat de cursisten bij oefening 12 de letters
voor de zinnen in de tekst moeten zetten.
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tekst 10-1 De koning koopt cadeautjes

- Introductie, vraag 1: Laat zien dat op een munt het hoofd van de koning(in) te zien is. 

- Vraag 4: Wijs op een kaart aan waar Zweden ligt.

- Oefeningen bij de tekst: geen opmerkingen.

- Krantenartikel: De cursisten moeten de woorden onderstrepen die ze wel begrijpen.
Leg uit dat ze de informatie van een authentieke tekst beter begrijpen door te letten op
wat ze wel begrijpen dan te ‘blijven steken’ in wat ze niet begrijpen. 

tekst 10-2 Jongen bijt krokodil

- Introductie, vraag 1: Wijs op een kaart aan waar Australië ligt.

- Oefening 2: Hier moeten de cursisten de vormen van de verleden tijd en tegenwoordi-
ge tijd bij elkaar zoeken. Als ze een werkwoordsvorm niet herkennen, laat dan nog eens
de zin lezen waarin het werkwoord staat. Misschien helpt de context om achter de bete-
kenis te komen.

- Krantenartikel, oefening 10: Leg de bedoeling van de oefening uit door op het bord
twee kolommen te maken en het eerste item voor te doen. 

tekst 11 Het vrouwtje van Stavoren

- Introductie, vraag 1: Vertel zonodig wat een volksverhaal is. Vraag 3: Wijs op de
illustratie. Vraag 4: Doe dit niet klassikaal, maar laat de cursisten individueel de oefening
doen. De oefening staat in de sleutel. Vraag 6: Help de cursisten zonodig op gang door
voorbeelden te geven.

- Gespreksvragen, vraag 5: Misschien is het leuk om op te schrijven wat de cursisten
vertellen. U kunt daar nieuwe leesteksten van maken voor uw cursisten.

- Oefening 11, vraag 3: Laat de cursisten hun ervaringen vertellen over het vragen om
informatie in verschillende situaties.

- Excursie: Als veel van uw cursisten nog nooit in een bibliotheek zijn geweest, is het
misschien leuk een excursie naar de bibliotheek te organiseren. Laat de cursisten dan
vooral zien, waar de voor hen geschikte boeken staan: leesboekjes voor beginnende
NT2’ers, boeken in eigen taal en misschien ook makkelijke kinderboeken. Veel bibliothe-
ken organiseren speciale rondleidingen voor cursusgroepen op een tijd dat de biblio-
theek voor publiek gesloten is.
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tekst 12 Anne Frank

- Introductie: Laat foto’s van Anne Frank zien, laat het boek ‘Het achterhuis’ zien en
eventueel folders van het Anne Frank huis.

- Oefening 3: Geef voorbeelden met het woord ‘daarom’ op het bord. Laat cursisten
zinnen aanvullen, bijvoorbeeld: ‘Vandaag is het lekker weer. Daarom .....’ of ‘Ik heb
hoofdpijn. Daarom ...’ Laat daarna de oefening maken.

- Oefening 10: Benadruk ook hier dat de cursisten vooral moeten letten op de woorden
die ze wél begrijpen.

- Oefening 11: De bij oefening 11 onderstreepte woorden kunnen helpen om het goede
dagboekstukje bij de zinnen te vinden.

- Oefening 12: De cursisten moeten hier de betekenis van de woorden proberen af te
leiden uit de context. Als ze dit moeilijk vinden, doe dan vraag 1 klassikaal, waarbij u de
cursisten hardop laat denken en ze met kleine aanwijzingen in de goede richting helpt.
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