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Rita Devos, Helga van Loo en Evelien Versyck hebben met hun nieuwe boek Nederlands voor
anderstaligen. Van theorie naar praktijk. Docentenboek bij basiscursussen een erg interessante bijdrage geleverd aan het recente NaVT-onderwijs. Deze auteurs, die goed bekend zijn in de NaVT-docentenkringen, hebben met dit overzichtelijke naslagwerk weer bewezen dat hun didactische ideeën
de NaVT-wereld verrijken en onbetaalbaar zijn voor wie Nederlands leert en/of doceert.
Van theorie naar praktijk is in de eerste instantie weliswaar bedoeld voor docenten die met
de vernieuwde versie van de leergang Vanzelfsprekend uit 2009 werken, maar de meeste gepresenteerde didactische tips en oefeningen kunnen zonder problemen aan de eigen klassensituatie van elke (zowel beginnende als meer ervaren) NaVT-docent aangepast worden. Hoewel de leermethode
Vanzelfsprekend het A2-niveau van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader als doel heeft,
kunnen meer ervaren docenten de oefeningen van het boek van Devos, Van Loo en Versyck ook op
studenten van hoger niveau (zelfs C2) afstemmen.
Van theorie naar praktijk bestaat uit twee delen: Deel 1 — Theoretisch kader en didactische
tips en Deel 2 — Communicatieve oefeningen. In het theoretische deel van dit naslagwerk komen
o.a. de volgende onderwerpen aan bod: een algemene omschrijving van de doelgroep, de docent als
moderator van de les, een presentatie van de leermethode Vanzelfsprekend (multimedia als bestanddeel van de cursus, cultuurcomponent) alsook de werkmogelijkheden met deze leergang en didactische tips bij de uitspraak-, prosodie- en spellingtraining.
Een belangrijk onderdeel van Van theorie naar praktijk vormt het praktijkgerichte deel. Er
worden mondelinge en schriftelijke communicatieve, interactieve en speelse opdrachten en oefeningen gepresenteerd met de bijhorende kopieerbladen.
Het theoretische deel bevat 5 hoofdstukken:
Hoofdstuk 1 De klas is gewijd aan alle aspecten verbonden met de cursisten. De auteurs proberen een antwoord te vinden op de vraag wat de optimale klasopstelling is zodat er een hogere activiteitsgraad en een betere interactie tussen studenten gegarandeerd kan worden? Verder vragen ze zich
af wat de docent kan/moet doen om het groepsgevoel te stimuleren en de motivatie van de studenten
te versterken. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van het Nederlands als
voertaal en er worden verschillende tips gegeven om optimaal begrip te waarborgen.
Hoofdstuk 2 De goede taalcoach bevat nuttige tips voor alle NaVT-docenten i.v.m. hun positie in de klas en respect voor de leerstijl van alle studenten. De auteurs wijzen hier op de centrale
rol van de leerders in het onderwijsproces en bepalen de rol van de docent als motivator tot het
leren en moderator van de les. De studenten zouden altijd plezier hebben bij het leren, zich op hun
gemak voelen en zich niet vervelen. Taakgericht onderwijs is dus het hoofdbegrip van dit boek.
Naast algemene motiverende tips komen hier adviezen over optimale correctie en feedback aan bod.
Gepresenteerd worden verschillende correctie- en feedbacktechnieken bij mondelinge en schriftelijke taken van de studenten. De auteurs wijzen ook op de interculturele component in de les die
in de methode Vanzelfsprekend en in Van theorie naar praktijk een belangrijke rol speelt (het credo
van deze methode is: cultuur door taal, taal door cultuur). Hier moet aan toegevoegd worden dat het
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bijna uitsluitend om de Belgische (en met name Vlaamse) cultuur gaat. Over de Noord-Nederlandse
samenleving en cultuur is er praktisch niets te vinden.
Hoofdstukken 3 Het aanbod in de leergang en 4 Werken met de leergang worden besteed aan
de leermethode Vanzelfsprekend. Naast een algemene omschrijving van dit leerwerk worden vijf
stappen gekarakteriseerd die “gezet worden om zoveel mogelijk cursisten van de taalklas een optimale kans te garanderen het lexicale, grammaticale en culturele aanbod (…) in zich op te nemen, te
verwerken, te activeren en al enigszins te consolideren” (Devos/Van Loo/Versyck 2009: 35): de soap,
de vooraftaak, de dialogen, de reportages en leesteksten, de geïntegreerde achteraftaak. Hoewel
deze twee hoofdstukken zich slechts met de methode Vanzelfsprekend bezighouden, kunnen enkele
tips ook door die docenten gebruikt worden, die met andere leermiddelen en leergangen werken. Interessant lijkt in deze context onderhoofdstuk 4.3.4.2, waar alternatieven voor oefeningen op papier
worden gepresenteerd. In het tweede deel van hoofdstuk 4 worden tips gegeven voor de verrijking
van de NaVT-lessen. Aandacht wordt vooral besteed aan het spreken en schrijven in het Nederlands
en verschillende vormen van oefeningen. Aan bod komen o.a. rollenspelen, groepschrijven, C-tests
en dictoglossen.
Hoofdstuk 5 Werken aan uitspraak, prosodie en spelling biedt naast de theoretische beschrijving van de meest voorkomende fouten in uitspraak, prosodie en spelling bij NaVT-leerders ook
praktische technieken en oefeningen aan, die in elke groep moeiteloos gebruikt kunnen worden:
discriminatieoefeningen, letterdictees, verschillende driloefeningen. Van groot belang is ook het
gebruik van poëzie en muziek bij het doceren van de juiste prosodie in het Nederlands. De auteurs
geven hier een paar voorbeelden van, die door elke docent op zijn eigen klassensituatie afgestemd
kunnen worden en zijn lessen kunnen verrijken.
Als aanvulling van het theoretische gedeelte van Van theorie naar praktijk wordt een alfabetisch register van alle didactische termen en belangrijke namen toegevoegd die eerder in dit boek
worden besproken.
Het omvangrijke praktische deel bestaat uit een korte inleiding, een beschrijving van de gepresenteerde oefeningen en kopieerbladen. Dit deel lijkt me wel de belangrijkste verdienste van dit
boek. Vaak staat theoretisch onderzoek los van iedere praktische toepassing of worden er, omgekeerd, handboeken en methodes voor vreemde-taalleerders gemaakt zonder voldoende taalwetenschappelijke basis. In Van theorie naar praktijk komen beide domeinen aan de orde, zodat taalkundig onderzoek meteen praktische relevantie krijgt en omgekeerd — de didactische toepassing is
gebaseerd op serieus taalkundig onderzoek.
De auteurs van dit boek presenteren een heel gevarieerde waaier van 167 kant-en-klare-oefeningen (met de daarbij horende kopieerbladen), die in de NaVT-didactiek kunnen worden gebruikt.
Deze communicatieve, interactieve en speelse opdrachten zijn vooral gericht op de productieve
vaardigheden — spreken en schrijven, maar de meerderheid daarvan vereist van de leerlingen toch
de integratie van hun hele kennen en kunnen in het Nederlands. Raadsels, quizzen, rollenspelen, oefeningen met verdeelde informaties, interviews, loopdictees, reconstructies van dialogen zijn slechts
enkele voorbeelden uit een breed aanbod van dit boek. Authentiek materiaal, een aangename manier
van presentatie, afwisselende oefeningen en een aantrekkelijke lay-out zorgen ervoor dat men met
dit boek urenlang wil werken. Aangezien in de methode Vanzelfsprekend en in Van theorie naar
praktijk communicatieve behoeften centraal staan (en niet de formele of structurele eigenschappen van de taal) wordt in de aangeboden opdrachten speciale aandacht besteed aan de individuele
persoonlijkheid van de leerling die in contact treedt met andere mensen. De auteurs zijn zich er echter van bewust dat grammaticale aspecten van de taal toch in het leerproces aan bod komen en om
de hiaten in de nodige grammaticabeheersing van de leerders te vermijden, leggen ze ook nadruk op
de beoefening van de Nederlandse grammatica.
Een grote plus van het praktische deel is de homogeniteit van de beschrijvingen van de oefeningen. Bij elke oefening worden de volgende gegevens vermeld: primerende vaardigheid, taalhan-
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deling, focus, werkvorm, materiaal, werkwijze, voorbeeld, oplossing en variant voor het gebruik
van de oefening afgestemd op de eigen klassengroep. Een handig register aan het einde van het
praktische deel verwijst gemakkelijk en snel naar de opdracht waar men naar op zoek is.
Van theorie naar praktijk is een absolute aanrader voor elke NaVT-docent zowel binnen als
buiten het Nederlandstalige gebied. De aangeboden opdrachten en spelen zorgen voor meer interactie en ontspanning zodat de leerders meer gemotiveerd zijn en met veel plezier aan de lessen
deelnemen. Ze kunnen ook een inspiratiebron vormen voor de docenten om nieuwe opdrachten te
bedenken die aangepast kunnen worden aan concrete behoeftes, mogelijkheden en situaties in hun
eigen lessen.
Jacek Karpiński
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