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 Als ik jou 
Poëzie voor anderstaligen
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Met ALS IK JOU willen de auteurs 

Nt2-cursisten op een speelse 
manier in contact brengen met 

Nederlandstalige poëzie. Ze doen 
dat aan de hand van een selectie uit 
Vlaamse en Nederlandse gedichten.

Bij elk gedicht is er altijd 
minstens één oefening voorzien. 
De werkvormen die voor deze 

oefeningen gebruikt zijn, worden 
achter in het boek overzichtelijk 
opgesomd. Bovendien worden ze 

duidelijk uitgelegd zodat de 
leerkracht ze ook kan toepassen 

op gedichten die niet in 
het boek zijn opgenomen, 

.

Doelgroep
In hun gedichtenaanbod maken de 
auteurs geen verschil tussen gedichten 
voor kinderen en voor volwassenen. 
Daardoor zijn de meeste gedichten en 
bijbehorende oefeningen zowel voor 
een jeugdig als voor een volwassen 
publiek perfect bruikbaar. 

Volgens de flaptekst is ALS IK JOU 
geschikt voor beginnende én voor ge-
vorderde Nt2-leerders. We zijn het 
daar volledig mee eens. Zo is het ge-
dicht DE PINGUÏN EN DE PAPEGAAI (Erik 
van Os) duidelijk voor beginnende 
Nt2-leerders, terwijl VIER MANIEREN 
OM OP IEMAND TE WACHTEN (Joke van 
Leeuwen) eerder gericht is op 
(half)gevorderden. Omdat het de be-
doeling van de auteurs is dat de Nt2-
cursist met het boekje zelf aan de slag 
kan, zou het, volgens ons, gebruiks-
vriendelijker geweest om de gedich-
ten en oefeningen van makkelijk naar 
moeilijk te rangschikken in plaats van 
alfabetisch. We missen in ieder geval 
een aanduiding van de moeilijkheids-
graad van de gedichten. De zelfstudie-
cursist zou daardoor beter begeleid 
worden en er zouden hem wellicht 
enkele frustraties - door de té moeilij-
ke gedichten, bespaard kunnen wor-
den. 

ALS IK JOU kan ook in de klas ge-
bruikt worden, naast een bestaande 
leermethode. In dat geval maakt de 
leerkracht vooraf een keuze passend 
bij het niveau van de cursisten en bij 
de in de klas behandelde thema’s.

Inhoud 
In de inleiding vinden zowel leer-
krachten als cursisten algemene infor-
matie over de opzet van het boek en 
het gebruik ervan.

Vervolgens krijgt de lezer een over-
zicht van de gedichten, alfabetisch ge-
rangschikt volgens titel. Het zijn er in 
totaal 32, van de hand van zowel 
Vlaamse als Nederlandse schrijvers.

Volgen dan de gedichten met de 
bijbehorende oefeningen. De eenvou-
dige lay-out nodigt de lezer uit. Zo 
staan de gedichtjes telkens op een 
lichtgrijze achtergrond in een ander 
lettertype dan de oefeningen en wor-
den moeilijke woorden rechts naast 
de gedichten verklaard. Er is ook vol-
doende witruimte gelaten zodat geen 
enkele pagina een overladen indruk 
geeft. De pictogrammen (de gloei-
lamp, de twee mannetjes), verklaard 
in de inleiding, maken de cursist dui-
delijk wat er van hem verwacht 
wordt. Het pictogram van de leer-
kracht die naar een schoolbord wijst, 
leidt de docent naar de suggesties ach-
ter in het boekje.

Er wordt eveneens een sleutel met 
de oplossingen van de oefeningen bij 
de gedichten aangeboden. Erg handig 
voor de cursist die op eigen houtje 
met het boek werkt.

In een alfabetische lijst worden de 
dichters bondig gesitueerd. Dat be-
schouwen we als een zinvolle meer-
waarde voor de cursist.

Voor de docent wordt eveneens 
een handleiding voorzien. Die levert 
tips hoe docenten met gedichten kun-
nen werken in de klas. Hoewel we 
deze info zeer nuttig vinden voor 
leerkrachten, is ze voor de (zelfstu-
die)cursist veel minder relevant. Mis-
schien zou de informatie voor de 
leerkracht beter op een website aan-
geboden worden.

Als slot krijgt de gebruiker wat uit-
leg over de drie auteurs van ALS IK 
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JOU en over de vereniging FAST FOR-
WARD.

Achter in het boek zit een dvd met 
fragmenten uit de theatervoorstelling 
ALS IK JOU van FAST FORWARD. Hier-
mee kunnen alle gedichten bekeken 
en beluisterd worden. Dat vinden we 
beslist een meerwaarde, want de thea-
tergroep FAST FORWARD brengt de 
gedichten op een heel ludieke, crea-
tieve en grappige manier. Daardoor 
zal de poëzie vermoedelijk nog meer 
tot de verbeelding van de cursisten 
gaan spreken.

Conclusie
ALS IK JOU wil cursisten enerzijds laten 
proeven en genieten van poëzie en 
neemt anderzijds docenten bij de hand 
om ze te inspireren wat vaker poëzie in 
de les aan te bieden. In deze opzet zijn 
de auteurs, wat ons betreft, helemaal 
geslaagd. Het is zowel voor de lesgever 
als voor de cursist een aangename be-
zigheid om rond te kuieren in het rijke 
Nederlandstalige poëzielandschap.

Marian Goossens 
Ann Hellemans 

Annemie Decavele, Peter Schoe-
naerts, Helga Van Loo, ALS IK JOU, 
POËZIE VOOR ANDERSTALIGEN. Ant-
werpen - Apeldoorn, Garant, 2009. 
Leerboek met dvd. 

 ISBN: 9789044125337. 
 Prijs: j 19,95 

Sneller en efficiënter inburgeren

KleurRijker -  T (035) 543 24 91 - I www.kleurrijker.nl - E info@kleurrijker.nl

KleurRijker beschikt over een diagnostische toets, die voor iedere 
cursist gratis beschikbaar is. Eenmaal gemaakt, geeft deze toets - per CP - 
inzicht in de kennis en vaardigheden van een cursist. 

Met deze resultaten kunt u een persoonlijk leerplan laten opstellen. Hierin 
wordt de huidige kennis vertaald naar leermateriaal op opdrachtniveau. Met 
andere woorden: de cursist krijgt een lijst met alle opdrachten waar hij baat 
bij heeft gedurende de inburgering.

Waarom? De cursist kan sneller werken, de cursist doet alleen de voor hem 
zinvolle opdrachten en zo blijft er tijd over voor bijvoorbeeld onze module 
Gramm@foon (grammatica en uitspraak).

Hoe werkt dit in de praktijk? wij laten u dat graag zien tijdens een van onze 
KleurRijker trainingen.

Bent u benieuwd naar zo’n persoonlijk leerplan? Bekijk een voorbeeld op 
www.kleurrijker.nl/leerplan
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De kneepjes van het vak! Aanmelding voor de derde serie is gestart!
Masterclasses van de Afdeling Nederlands Tweede Taal van de VU!
 
De belangstelling voor serie 1 en 2 was overweldigend. 
Daarom nu een gloednieuw aanbod over coaching in de taalles en herhaling van de meest populaire 
masterclasses. U kunt zich vanaf nu inschrijven voor de derde serie of voor een deel daarvan!

De masterclass is een training die gegeven wordt door specialisten op het vakgebied. In een mix van informa-
tie en oefening vergroot u uw docentvaardigheden. U gaat in ieder geval actief aan de slag. Bovendien: al onze 
trainers geven zelf les en kennen de kneepjes van het vak!

Dus: bent u werkzaam als NT2-docent en wilt u in korte tijd veel leren,
doe dan mee aan onze masterclasses! 

Uw masters zijn: Carola van der Voort, Chris van Veen, Titia Boers, Gerrie Gastelaars en Bart Bossers. 

  
1 Spreken, spreken, spreken!        28 januari 2011 
Vragen o.a.
- Hoe zorg ik voor goede feedback? Waarop geef ik wel feedback, waarop niet en hoe kan ik tijd vrij 
 maken voor alle cursisten, ook in heterogene groepen?
- Hoe beoordeel ik of een cursist op A2 niveau zit en voldoet aan de normen van het inburgeringsexamen? 

2 Woordenschat, het hart van taalverwerving      25 februari 2011
Vragen o.a.
- Welke woorden moeten mijn cursisten kennen? 
- Wat zijn de doelen van woordenschatonderwijs?
- Welke didactiek is het effectiefst om deze doelen te bereiken?

3 Uitspraak              25 maart 2011  
Vragen o.a.
- Hoe oefen ik met belangrijke aspecten van uitspraak: klanken, woord- en zinsaccent, intonatie, 
 verbonden spraak en uitspraak en spelling?
- Hoe beoordeel ik de uitspraak van cursisten?

4 Wat doen we met grammatica?       13 mei 2011  
Vragen o.a. 
- Welke afwegingen zijn er te maken bij de uitleg van grammatica?
- Welke grammaticale activiteiten zijn geschikt voor stagnerende cursisten?

5 Taalles en coaching: een wisselwerking      27 mei 2011
Vragen o.a. 
- Hoe creëer ik een optimaal klimaat voor taalleren en hoe kan ik rekening houden met 
 de mogelijkheden en belemmeringen van de cursisten? 
- Welke technieken kan ik hanteren bij een coachingsgesprek?

Tijd, locatie en prijs
13.00 - 17.00 uur; 
Hoofdgebouw Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 Amsterdam.
w 125 per masterclass. Bij inschrijving voor twee of meer masterclasses uit de serie ontvangt u een 
aantrekkelijke korting: bij twee 10%, bij drie 15% en bij meer dan drie 20%.

Inschrijven en meer informatie
Inschrijven:  Via www.let.vu.nl/nt2; 
  kijk bij ‘Ik zoek informatie voor docenten NT2’; 
  ga naar ‘Trainingen’.
Meer informatie: Carola van der Voort, cwh.vander.voort@let.vu.nl. 
  020 5986575


