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Een taal leren bestaat niet uit het beheersen van de woordenschat alleen. Je moet ook de spraakkunst kennen om
die woorden op de juiste manier tot een zin, een tekst, ... met elkaar te verbinden. Maar het leren van deze
spraakkunst is vaak een saaie bedoening. In het boek dat door An Wuyts geschreven is, is dat niet zo.
An Wuyts heeft er voor gekozen om haar leerlingen de grammatica zelfs te laten ontdekken. Centraal hierbij staat
de Socratische methode. De structuren van het Nederlands komen door de gerichte vragen en de antwoorden erop
aan de oppervlakte. Deze structuren zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden
voornaamwoorden
er/daar
hoofdzinnen
bijzinnen
werkwoorden: de tijden
werkwoorden: speciale vormen
werkwoorden: zou
passieve zinnen
negatieve zinnen

Het uitgangspunt van elke les is telkens een tekst met een meerwaarde: hij is informatief, humoristisch of
aanleiding tot een gesprek. Hierdoor is het voor de cursist gemakkelijker om zich op de tekst te blijven concentreren en de geleerde structureren beter te onthouden.
De vragen die over de tekst gesteld worden zijn van die aard dat ze de cursist doen nadenken over de structuur.
Op die manier ontdekken ze zelf het hoe, wat en waarom van deze structuur. Als deze kennis is opgedaan, wordt
ze meteen ingeoefend. Deze oefeningen variëren in moeilijkheidsgraad. Achteraan het boek staan in bijlage de
juiste oplossingen, dus onmiddellijke correctie is mogelijk. Dit is geen boek voor beginners. De cursisten moeten al
een basiskennis hebben van de spraakkunst: het boek helpt hen verder om bij het spreken en schrijven de juiste
vorm te gebruiken.
Het boek is geschreven voor NT2-cursisten die al een basisinzicht hebben in de spraakkunst. Niets verhindert
echter dat het ook, en zeker de erin beschreven didactiek, ook gebruikt wordt bij andere doelgroepen. Ook
taalzwakke jongeren en volwassenen die het Nederlands hebben als moedertaal zullen er zeker ook veel aan
hebben.
De meerwaarde van het boek ligt voor mij in het feit dat de cursist ernstig genomen wordt als een persoon met een
eigen leervermogen. Zijn weten, kennen en kunnen wordt aangesproken om zelf tot een oplossing te komen.
[2008-01-12]

nieuwsbrief.leren@gmail.com

1

