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1. Nederlands leren met de Delftse Methode

2. Voorbereiding van de les

3. Organisatie van de cursus

Introductieles
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Hoeveel mensen spreken 
Nederlands?

24.000.000

+ jullie?



5Challenge the future

1. NEDERLANDS LEREN MET DE 
DELFTSE METHODE 
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Natuurlijk

Anders

Snel …
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Focus op vaardigheden (skills)
niet op bewuste (conscious) kennis

Input, dat heb je nodig!
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Bouwblokken versus puzzles
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woorden woorden woorden
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Leren door te doen:
praten, praten, praten!
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2. HUISWERK:

DE LES VOORBEREIDEN

VOORDAT JE NAAR DE LES KOMT
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Cursus materialen
Tekstboek ed. 5 + online access: € 89,90 

• 43 teksten + woordenlijsten in 26 talen 
• Teksten met gaten + oefeningen (exercises) 
• grammatica

Delftse methode app: App Store or Google Play € 19,99

Oefenboek: Nederlands voor buitenlanders Oefenboek
• 3 tot 4 oefeningen per hoofdstuk

copies 
not allowed!
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Waar is het boek te koop?

Online
• www.bol.com 
• www.delftsemethode.nl
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Doel van huiswerk & lessen

1. Een gesproken tekst verstaan en begrijpen zonder hulp

>> Leer de tekst: 2-3 uur per tekst!

2. Kunnen spreken over de tekst in een conversatie

>> Spreek tijdens de conversatie met de groep



15Challenge the future



16Challenge the future

Help

Leren: stap voor stap
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Step 1
• listening 
• reading
• repeat out loud
• sentence by sentence
• translation

Step 2
as Step 1, but without pauses
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Step 4
as step 3, but without pauses

Step 3
• Listening without reading
• sentence by sentence
• repeat out loud
• 5, 6, 7, … times until you understand 

and can repeat everything easily
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Step 5: test

• After having studied the text!
• Did I study the text properly?
• Listen > write
• 80% correct
• less 80% > go back to step 1 -3
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Step 6: exercise

• After having studied the text!
• Gap fill exercise + feedback
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Help

Leren: stap voor stap
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Preparing for the conversation

After each text:
− Questions (vragen)
− Speaking (spreken)

Speaking about the text
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Some good advice
• Do not fill in the gaps in the book or write 

translations in the text

• Do not learn words from a list, but in context.

• Do not write the text (without listening)

• Do not learn the texts by heart

• Understanding is not enough: have attention for 
form: put the text under the microscope!

• Use all senses simultaneously: read + listen + speak

• Study actively: USE the words, make your own 
sentences

• Don’t be afraid to speak or to make mistakes
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Lessen

• Conversatie

• alleen in het Nederlands vanaf de eerste dag

• over onderwerpen uit de teksten

• leuk, interessant

• Doe actief mee, wacht niet op je beurt
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Luistertest
WAT? Computer test: luisteren en schrijven

Zinnen uit de tekst

Officieel deel van je eindcijfer

Zonder: boek, telefoon, papier, etc. 

Anders: geblokkeerd voor de rest van de cursus! 

Wanner? Na elke les

Slagen? Minimum: 80% voor elke tekst!

Minder dan 80% > doe de test opnieuw, de volgende dag.

Nodig Koptelefoon!
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Other tests and assignments

3 testen op papier 

WAT zinnen uit het boek met gaten

Wanneer aan het begin van de les 

2 schrijfopdrachten

WAT over thema’s uit de tekst

maak nieuwe zinnen met de woorden die je hebt geleerd

zonder boek, telefoon, papier etc

Wanneer tijdens de pauze
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Rooster - Voorbeeld
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Eind score voor de hele cursus
Gemiddelde (average) van: 
1. Spreekvaardigheid tijdens de lessen (beoordeling door de 

docent)
2. Gemiddelde (weighted average) van: 
Aanwezigheid, schrijfopdrachten

3. Eindtest: (mondelinge) gatentest
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Fail?

1. for speaking > additional speaking test

2. for attendance + tests > additional paper test 

The final test is ___ text with blanks. You have ___  fill in the missing word. All
sentences are from ___ text book.
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* Free for BSc/MSc/Exchange students (3 ECTS) and graduate school students 
** Free for graduate school students only

Levels Non-intensive courses (7 weeks)

0-A2 Elementary 1*
Elementary 2*

A2-B1 Intermediate 1*
Intermediate 2**

B1-B2 (C1) Advanced 1 
Advanced 2 
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www.delftsemethode.nlDelftse methode
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www.dm.tudelft.nl
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Les 1

• Maandag 6 juli

• Huiswerk: voorbereiden Les 22  

• Kun je niet naar de les komen? Stuur een email naar

de docent en het secretariaat. 

Tot ziens!


