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Op schrift

Op schrift is een schrijfcursus voor jonge 
anderstaligen, ontwikkeld in de prak-
tijk. Jonge anderstaligen kunnen zich 
met dit boek voorbereiden op schrijven 
in het reguliere Nederlandse onderwijs. 
Het niveau van de cursus is A2/B1. Er 
komen vierentwintig tekstsoorten aan 
bod, van het vakantiekaartje tot de korte 
opiniërende tekst. Aan de hand van ie-
dere tekstsoort leert de leerling nieuwe 
schrijftheorie toepassen. Op schrift biedt 
leerlingen de kans om individueel en in 
eigen tempo te werken, biedt uitdagende 
opdrachten, een overzichtelijke opzet en 
na ieder blok een toets. Het boek is ge-
schreven door Fros van der Maden, do-
cent Nederlands aan de Internationale 
School in Groningen.

Fros van der Maden. (2012). Op schrift: 
Schrijfcursus Nederlands voor jonge anders-
taligen. Groningen: Edutekst. Isbn 978 94 
619 0112 5, € 18,50, 192 blz. 

Goed onderwijs

De vraag ‘Wat is goed onderwijs?’ beant-
woordt de pedagogiek met een weder-
vraag: ‘Waartoe dient het onderwijs?’ Ze 
stelt vragen als: Waar zijn de interventies 
en acties van het onderwijs dan op ge-
richt en welke normatieve basis ligt aan 
die acties ten grondslag? Wanneer is er 
nu sprake van een ‘gelukt’ kind? Is een 
kind ‘geslaagd’ met een hoge Cito-score 
of een diploma van het middelbaar on-
derwijs? De uitgave Wat is goed onderwijs? 
probeert vanuit de pedagogiek een ant-
woord op deze vragen te vinden zonder 
te blijven steken in alleen maar funda-
mentele, filosofische discussies. In het 
boek komen kwesties aan de orde als: 
Moeten we leerlingen zo snel en effec-
tief mogelijk voorbereiden op ‘later’? Of 
moet de school een vrije ruimte zijn? Wat 
is de wenselijke relatie van een leraar met 
zijn leerlingen en hoe is die te realiseren? 
Werkt passend onderwijs?

Ruud Klarus & Wim Wardekker (Red.). 
(2011). Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit 
de pedagogiek. Den Haag: Boom Lemma. 
Isbn 978 90 593 1634 8, € 21,50, 237 blz.

Antwoorden in het Italiaans

Bij het leren van een taal blijken veel cur-
sisten ook na jaren studie nog moeite te 
hebben met de reactietijd: de tijd tussen 
vraag en antwoord. Taaltempo Italiaans 
probeert cursisten te leren steeds sneller 
antwoord te geven op vragen, waardoor 
de gespreksvaardigheid in korte tijd ver-
beterd kan worden. De auteur verwoordt 
dit principe als volgt: ‘Je leest of luistert 
naar een vraag en formuleert dan een 
antwoord door de juiste grammaticale 
regels toe te passen. Vervolgens kun je 
het antwoord controleren. Het toepassen 
van de regels wordt zo gaandeweg een 
automatisme. Je leert de grammaticale 
rijtjes los te laten en de woorden vanzelf 
correct te vervoegen en te verbuigen.’ 
Taaltempo Italiaans is bedoeld om cursis-
ten bij gespreksvaardigheid van niveau 
A1 naar B2 te brengen. 

Pauline Kuiper-Jong. (2012). Taaltempo 
Italiaans: Training van gespreksvaardigheid 
(3e, herziene ed.). Bussum: Coutinho. 
Isbn 978 90 469 0320 9, € 16, 144 blz.
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