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1 TAAL IN HET HOGER ONDERWIJS – SLEUTEL 

1.2 Woordenschatoefening: twijfelachtig, zorgvuldig, opvallend, willekeurig, mogelijk, 
veelbetekenend, betrouwbaar, vooringenomen, samenhang, gaan … samen met.  

 
1.2.2 Woordverklaring 

- fossiele: stenen afdruk van levend organisme of dier uit het verleden 

- omstreden: een conclusie waar niet iedereen het mee eens is en die bron 
van discussie is 

- claim: een stellingname 

- schromelijk: heel erg 

- hypothese: veronderstelling 

- exemplaren: vertegenwoordigers, voorbeelden van … hier: dinosaurussen 

- bevindingen: vaststellingen  

- gerapporteerde: berichten, melden, overbrengen  

- circa: omstreeks  

- aanzienlijk: veel  
 

1.2.3 Juist/fout-vragen: fout, juist, juist, juist, fout, fout, juist, fout, juist, juist 

1.2.4 Inhoudelijke vragen 

1. Hoe verschillen paleontologen en National Geographic van mening? 

National Geographic stelt dat een derde van de fossiele dinosaurussen 

geïdentificeerd is als nieuwe soorten, terwijl het eigenlijk jeugdige versies zijn 

van bekende soorten die grote veranderingen ondergingen wanneer ze ouder 

werden. Paleontologen noemen deze stellingname omstreden. Zij vinden dat 

het nogal overdreven is om te zeggen ‘één derde’. 

2. Wat is het verband tussen de Nanotyrannus en de T-Rex? 

De Nanotyrannus is een jonge T-Rex. De Nanotyrannus had weliswaar 17 

tanden in de onderkaak en T-Rex 12, maar de jonge Nanotyrannus verliest 

een aantal snijtanden wanneer hij opgroeit en krijgt er andere bij om botten te 

kunnen vermorzelen. 

3. Wat is het verband tussen de T-Rex en de Raptorex? 

Raptorex is een miniversie van T-Rex. Hij zou 125 miljoen jaar geleden 

geleefd hebben wat ongeveer 30 miljoen eerder is dan T-Rex. Raptorex heeft 

alle kenmerken van T-Rex, maar was kleiner. T-Rex weegt bijna honderd keer 

zwaarder. 

4. Welke ‘vergissing’ is er aan de orde? 

Men heeft per vergissing aangenomen dat bepaalde fossiele dinosaurussen 

behoren tot nieuwe soorten, terwijl het eigenlijk jeugdige versies zijn van 

bestaande soorten. 

5. Waarom ondergingen dinosauriërs grote veranderingen? 

Omdat er grote verschillen moeten zijn tussen de soorten onderling, zodat 

dieren elkaar kunnen herkennen en hun eigen jongen kunnen onderscheiden 

van andere soorten. 

6. Geef een voorbeeld van een verandering die optrad van jonge naar volwassen 

dinosaurus. 

Het aantal tanden vermindert. 

7. Welke vondst ondersteunt de hypothese van National Geographic en hoe? 

De vondst van een nieuw dinosaurusfossiel dat 14 tanden heeft. Met die 14 

tanden valt hij tussen de Nannotyrannus (17 tanden) en T-Rex (12 tanden). 
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Deze vondst ondersteunt de hypothese dat Nannotyrannus en T-Rex eigenlijk 

tot dezelfde soort behoren, maar dat er veranderingen optraden wat het aantal 

tanden betreft bij het opgroeien van de dinosaurus. 

8. Wat is het verband tussen de bevindingen van National Geographic en de 

recente vondst van een mini-versie van T-Rex? 

De mini-versie van T-Rex spreekt de bevindingen van NG niet tegen 

aangezien het gaat om een kleinere versie van T-Rex. Het gaat dus om 

dezelfde soort, alleen wat kleiner. 

9. Is er een verband tussen de vondst van een babydinosaurus en de rest van 

het artikel? Wat is het verband? 

Dit suggereert nogmaals dat dinosaurussen grote veranderingen ondergaan 

wanneer ze opgroeien. De erg kleine afmetingen van de babydinosaurus 

suggereren dat een dino erg verandert qua omvang. 

10. Zet alle vermelde tijdsaanduidingen in chronologische volgorde en 

vermeld erbij welke dinosauriërs toen leefden. 

- Raptorex: 125 miljoen jaar geleden 

- Babydino: 110-125 miljoen jaar geleden 

- T-Rex: 95 miljoen jaar geleden 

- Nanotyrannus: 65 miljoen jaar geleden 
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2 WOORDENSCHAT – SLEUTEL 

 

1 1-g, 2-d, 3-a, 4-c, 5-f, 6-e , 7-b 
2 Kleuterschool, studiebeurs, leerkracht, onderscheiding, spelfout, collegerooster 
3 Universitair, vergeetachtig, praktisch, wetenschappelijk, academisch, technische 
4 Weigeren, inschrijven, het experiment, het practicum, de faculteit 
5 Het onderzoek, de analyse, de invloed, de correctie, de reflectie, de medewerking, de 

opmerking 
 

6  

N H O C Y M Z Q T B D E H T A 

E A D N S L J W E N D K A R C 

R P J V V S U W I O T A A K A 

E O W R Z O U A H O C O Q F D 

C R H E Q S L T E I M X U U E 

O I P E T P E D F S H X Y I M 

D J H Z F M O I O M Y P P S I 

I G I F L T T I D E O L F A S 

B J Z O J R D H Z G N G A C C 

N L L E E Z A G L N T D C N H 

A D O C T O R A N D U S E R A 

R M S H E I T C U R T S N I A 

 

1  doceren 

2  doctorandus 

3  instructie 

4  academisch 

5  bewustzijn 

6  certificaat 

7  methode 

8  voldoende 

9  taak 

10  analyse 

 

7 1-c, 2-c, 3-b, 4-a, 5-b 

 

8 1-a/b, 2-b, 3-a, 4-b, 5-a, 6-a, 7-b 

8 Opstel, cursisten, onderwijs, lessenrooster, opleiding 

 

9 1-academisch, 2-de analyse, 3-beïnvloeden, 4-het bewustzijn, 5-de bijscholing, 6-

corrigeren, 7-verbeteren, 8-doceren, 9-het enthousiasme, 10-inschrijven, 11-de kennis, 

12-het onderwijs/de onderwijzer, 13- onderzoeken, 14-begeleiden, 15-de opleiding, 16-de 

presentatie, 17-de specialist/ de specialisatie, 18-spijbelen, 19-de student/de studie, 20-
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uitleggen, 21-vergeetachtig, 22-voorbereiden, 23-de wetenschap/de wetenschapper, 24-

de praktijk/het practicum, 25-examineren 

 

10 Een examen, een diploma, een invloed, een fles 

11 Een examen-examineren, methode-manier, aantekening-notitie, niet doen-overslaan, 

presenteren-voorstellen, niet genoeg-onvoldoende, toelatingsexamen-toelatingsproef, 

lastig-moeilijk 

12 Bestuderen-afstuderen, ongeschoold-bijscholen, afgelegd-afnemen, leidt op- onderwijst, 

schrijf op-schrijf over, spieken-spijbelen 

13 Spiekt, beïnvloeden, uitgesloten, bijschoolt, om af te studeren, na te kijken, geef je al 20 

jaar les 

14 Cursist, opleidingshoofd, onderzoeker, specialist/expert, departementshoofd, 

roostermaker 

 

15   

de studiebeurs de doelstelling 

het collegerooster de zittijd 

de toelatingsproef  

het onderzoek  

(de) onvoldoende  

de loopbaan  

de opmerking  

 

16 De onderzoekster, de lerares, de docente, doctores, wetenschapster, onderwijzeres, 

directrice, medewerkster, secretaresse, professor, studente, kleuterleidster, leerkracht, 

kinderverzorgster 

17 Bekwame, gemengde, gespecialiseerd, enthousiast, bewust 

18 Uit het hoofd leren/memoriseren, onvoldoende, spieken, een studiebeurs, zittijd 

19 Zitten, wisselen, geleerd, nemen, diploma, opmerking, kennis, geeft les, examenperiode 

20 Afkijken, bijwonen, nakijken, bijleren, voorbereiden, afsluiten, afschrijven, uitsluiten, 

afleren … 
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21  

 

1. Je moet een grondige analyse maken van het probleem 

2. Dirk is een bekwame leraar 

3. Piet heeft blijkbaar toch veel geleerd in die bijscholing 

4. Het is tijd om je studiemethode te verbeteren 

5. Op welke manier ga je nieuwe pc installeren 

6. Als u denkt dat uw kind spijbelt 

7. Kun jij verklaren … 

8. Je bent echt vergeetachtig 

9. Ik zie het niet zitten 

10. Zijn slechte studiemethode is zeker niet te wijten aan zijn IQ 

11. Er moeten maatregelen genomen worden 

12. Onze goede resultaten zijn te danken aan jouw talent 

 

22. Departement, onderscheiding, semester, opleidingshoofd, doorstroom 

23. Examineren, een examen afleggen, wetenschappelijk onderzoek doen, leren, uitleg 

verslag, maatregelen, bod, ondermaats/onvoldoende 

24. Op, naar, voor, van, aan, aan, in, aan, in, uit 

25. Kennis, nauwkeurig, aantekening, bewust, certificaat, doelstelling, geheugen, gemengd, 

specialisatie, doceren. Woord onderaan: onderscheiding 

26. Memoriseren-studeren, kennis-informatie, onvoldoende-uitvoerig, bewustzijn-

lessenrooster, experiment-geheugen, studie-methode, wijden-weigeren, corrigeert-

spijbelt, bijgewoond-ingeschreven, semester-academisch kwartiertje 

27. Technisch-hogeschool-loopbaan-nauwkeurig-gemengd-diploma-aantekening-geheugen 

Methode-enthousiasme-enthousiast-toelatingsproef 

 

28.  

- bestaan=zijn/bestaan uit=samengesteld zijn uit 

- hoorcollege=voordracht van een docent in een aula/les=docent geeft interactief 

les in een klaslokaal  

- de scheiding=het gescheiden zijn of worden/de onderscheiding=academische 

graad/het onderscheid=het verschil 

- verleren=gaandeweg vergeten of niet meer kennen/afleren=door gebrek aan 

oefening niet meer beheersen 

- syllabus=samenvatting van de leerstof in boekvorm/cursus=een reeks van lessen 

die elkaar volgens plan opvolgen en een bepaalde doelstelling hebben 

 

29. In de hand hebben, bijwonen, loopbaan, afkijken, lesgeven-uit het hoofd 

leren/memoriseren, opschrijven/aantekeningen maken, het certificaat, 

corrigeren/nakijken, de uitslag, de verbetering 

30. Een les overslaan/brossen, zakken, onvoldoende, weigeren, uitschrijven, individueel 

werk 

31. Nauwkeurig, lastig(e), presenteert-presenteren, overschrijven, onderzoek 

32. Overslaan, studierichting, zittijd-examenperiode, te wijten aan, wetenschappelijk, 

spelfouten, afleren, onvoldoende, taken, gespecialiseerd, verleerd 
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33. Het niet meer zitten, onder controle/in de hand, vinden, bod, danken hebt 

34. Omscholen, lesgeven/opleiden, bijscholen, de methode, opzoeken, uitleggen/verklaren, 

van gedachten wisselen, technisch, de spelfout, toelatingsexamen, vergeetachtig, 

verleren, lessenrooster/collegerooster, scriptie 

35. Beheersen/in de hand hebben, vanbuiten leren/onthouden/uit het hoofd leren, verklaren, 

zakken voor, besteden aan, presenteren, het opstel, te vinden zijn voor iets, syllabus, 

parafraseren 

36. Bekwaam is, is hij afgestudeerd, ik was er me niet van bewust/wist niet, bestaat uit, ik 

ben niet opgeleid, verklaren, zittijd/was gezakt voor de eerste zittijd, klad, 

opleiding/bijscholing, notities nemen 

37. Uitslag, onderzoeker, doelstelling – doelstellingen, aantekening, attest, onderwijs, 

studierichting, verslag, studiebeurs 

38. Ken, ken, ken, ken, weet, ken, weet, weet, ken, weet, ken, ken, weet, weet, weet-kent, 

weten, weet, weet-weet 

39. Gezicht, persoonlijk, door en door, vanbuiten/uit het hoofd, thuis, weet, veel, wanten, 

hoogte, gekomen, knie, macht 

40. Idee, peil, van (af), toeten noch blazen, van (af) 

41. Hoofd, herinner me, vergeetachtig, onthouden, leer je af, herinnert mij aan, verleer, 

geheugen als een olifant, vanbuiten geleerd, opfrissen 
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3 LEZEN-SLEUTEL 

3.1.2.1 Tekstsoorten herkennen 

Tot welke tekstsoort kan je deze tekst rekenen? 

Sympathiek 

Mengvorm: opiniërend-persuasief-amuserend 

 

3.1.2.2 Tekststructuren herkennen 

Tekst 1 

Wiskundeles moet praktischer 

Probleem-oplossing 

Tekst 2 

Vorig jaar 38.000 mensen bestolen door zakkenrollers  

Oorzaak - gevolg 

Tekst 3 

Derde verdachte kasteelmoord verhoord 

Chronologie 

Tekst 4 

Ouders en leerkrachten 

Tegenstelling 

 

3.1.1.1 Het centrale thema achterhalen 

Tekst 1 

Leugenaars ontmaskerd 

- Leugenaars ontmaskeren lijkt vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat 

we op de verkeerde signalen letten.  

- Het thema vinden: titel + tussenkopjes + laatste zin van 1ste alinea 

Tekst 2 

Koudere winters voor Europa? 

Hoe komt het dat de winter van 2009 in Engeland de op zeventien na koudste van de 

voorbije 350 jaar was, terwijl de gemiddelde temperatuur op aarde de op vier na hoogste 

was? 

In jaren met een lage zonneactiviteit zijn de Europese winters kouder. Tot die conclusie 

komen Britse wetenschappers nadat ze data over het aantal zonnevlekken naast gedurende 

350 jaar verzamelde temperatuurgegevens legden. In jaren met weinig zonnevlekken – een 

indicatie voor een lage zonneactiviteit – bleken de winters gemiddeld een halve graad 

kouder. 
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De verklaring voor het fenomeen moeten we volgens de wetenschappers zoeken in de 

stratosfeer. In die luchtlaag die zich ongeveer tussen twintig en vijftig kilometer boven het 

aardoppervlak bevindt, absorbeert ozon de zonnestralen, waardoor de lucht opwarmt. 

Doordat dat effect het sterkst is in de tropen ontstaan er temperatuurverschillen die een 

systeem van atmosferische winden of straalstromen in het leven roepen. 

 

Als de temperaturen ter hoogte van de tropen lichtjes dalen – wat het geval is in jaren met 

een lage zonneactiviteit – dan veranderen die straalstromen van richting. De straalstroom in 

het noordelijk halfrond houdt daarbij warme lucht van over de Atlantische oceaan tegen en 

zet zo de deur op een kier voor koude winden uit Rusland en poolgebied. 

 

Volgens de onderzoekers is het niet ondenkbaar dat we binnenkort met koudere winters te 

maken zullen krijgen. Na enkele decennia van ongewone activiteit neemt de zonneactiviteit 

op dit moment immers opnieuw af. Een einde van de klimaatverandering hoeven we echter 

niet te verwachten, zo benadrukken de wetenschappers, aangezien het hier om een typisch 

Europees fenomeen gaat dat weinig invloed heeft op de globale trends.  

 

- Verminderde zonneactiviteit bezorgt Europa waarschijnlijk koude winters.  

- Dat vinden we door de 2de en de laatste zin. 

 

3.1.3 Verdiepend lezen 

3.1.3.1 Intensief lezen  

 

 

De motorische ontwikkeling 

 

Kenmerkend voor de motorische gedragsveranderingen in de peuter- (en ook kleuter)periode, is het 

verschijnen van fundamentele bewegingsactiviteiten zoals springen, rennen, hinken op één been, 

klimmen, vangen, werpen en zwemmen. Het woord ‘fundamenteel’ wijst erop dat ze belangrijk zijn in een 

menselijk leven. Het is echter moeilijk om het tijdstip van ontstaan van deze vaardigheden te verbinden 

met de leeftijd, alsook om een vaste volgorde in het voorkomen van deze bewegingen aan te geven. 

De peuter kan reeds goed wandelen en doet dat het liefst zelfstandig. Peuters gaan tevens steeds meer 

zelf willen eten: bijvoorbeeld zelf hun fles vasthouden of zelf met een lepel eten opscheppen. Soms met 

het gevolg dat het kind minder eet. Kleren aandoen is een andere activiteit die de peuter ook steeds 

meer en meer zelf doet. Zowel de grove als de fijne motoriek van de peuter verbetert. Deze fijnere 

motoriek gecombineerd met de cognitieve ontwikkeling van de peuter maken het bijvoorbeeld mogelijk 

dat de peuter zelfstandig een puzzel maakt.  

De peuterperiode is de periode van de zindelijkheidstraining. Het potje doet zijn intrede. De peuter leert 

zijn sluitspieren te beheersen.  

De peuter bouwt aan zijn zelfredzaamheid die noodzakelijk is zodra hij naar de eerste kleuterklas 

(peuterklas) zal stappen. Deze zelfredzaamheid houdt in dat de peuter/kleuter zelfstandig kan eten en 

drinken, zichzelf aan en uit kan kleden, zindelijk is en zelf naar het potje/wc kan gaan en zijn handjes 

kan wassen.  

Peuters slapen over het algemeen een hele nacht door en doen een middagdutje. Dit middagdutje blijkt 

voor de jongste spruiten belangrijk. Dat merk je vaak in het eerste jaar van de kleuterschool (peuterklas) 

aan de bedjes of kussens in de ‘knusse hoek’ of slechts ‘één keer’ naar school gaan (meestal tijdens de 

ochtend).  

Om de motorische ontwikkeling van het kind te stimuleren is het belangrijk dat het kind genoeg ruimte 

heeft, zowel binnen als buiten, om te bewegen en te spelen. Het aanwezig zijn van verschillende 
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3.1.3.3 De korte samenvatting 

Tekst: Greenpeace bezorgd over elektrische wagens 

 
De langere samenvatting 

 

Tekst: Drijfzand 

 

Sleutel: powerpointpresentatie 

 
  

spelmaterialen zoals ballen, puzzels, enzovoort geven de peuter de mogelijkheid om met behulp van dit 

materiaal zijn motoriek verder te ontwikkelen.  

 

Uit: Struyven, K., Baeten, M., Kyndt, E., Sierens, E. (2009). Groot worden. De 
ontwikkeling van baby tot adolescent. Handboek voor (toekomstige) leerkrachten, 
opvoeders en verzorgers.  
Leuven: LannooCampus, p. 24-28. 

 

Samenvatting 

Wie? De milieuorganisatie Greenpeace 

Wat?  Greenpeace waarschuwt voor de vervuilende effecten van elektrische 

wagens die niet op groene energie rijden. 

Waar? Op de Europese Raad Concurrentievermogen in San Sebastian  

Wanneer? Van 7 tot 9 maart 2010 

Hoe? Met een rapport dat de negatieve effecten van meer elektrische wagens 

op de wegen in kaart brengt. 

Waarom? Omdat anders de vraag naar fossiele brandstoffen en kernenergie alleen 

maar zal toenemen en ons nog verder zal wegdrijven van een toekomst 

met hernieuwbare energie. 
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Extra oefeningen intensief lezen 

Opdracht 1 

a.  

 Wat de oudheid betreft, kan alleen gebruik gemaakt worden van literaire 

bronnen. 

 Na 1200 worden de akten van de administratieve en gerechtelijke praktijk 

talrijker. 

 Voor 1200 waren er meer bronnen die het resultaat zijn van het beheer van 

gronden, het innen van belastingen en het uitoefenen van controle over de 

bevolking. 

 Met betrekking tot de oudheid zijn er zowel literaire als niet literaire bronnen. 

 In de late middeleeuwen beschikt men over minder bronnen omtrent 

belastingen en het uitoefenen van controle over de bevolking. 

 

b.  

“  In Frankrijk duiken nog steeds heel wat documenten op die afkomstig zijn 

van het Vaticaan. 

 Sommige documenten werden door de Fransen geroofd omwille van hun 

schoonheid en kostbaarheid. 

 Archievenroof gebeurt quasi uitsluitend omwille van de historische inhoud 

ervan. 

 In de tijd voor Napoleon werd er duchtig aan archievenroof gedaan, nadien 

echter niet meer. 

 Schoonheid van documenten was voor Napoleon geen motief om archieven 

te plunderen. 

 

Opdracht 2 

a.  

 Een zelfde gebeurtenis wordt door twee onafhankelijke getuigen op een 

verschillende wijze weergegeven. 

 Wanneer de woordkeuze sterke gelijkenis vertoont, kan er getwijfeld worden 

aan de getuigenis van eenzelfde gebeurtenis door verschillende 

onafhankelijke getuigen. 

 Voor opvattingen, methoden, ideeën is plagiaat veel gemakkelijker aan te 

tonen. 

 Het gebeurt dat verschillende onderzoekers in een zelfde periode tot 

dezelfde conclusies komen zonder dat er sprake is van plagiaat. 

 Het is hoogst verdacht dat twee onafhankelijke getuigen twee identieke 

teksten zouden produceren. 

b.  

 Een groot deel van het materiaal van de waarneming bereikt meestal niet 

eens het korte geheugen. 

 In het korte geheugen worden gegevens slechts enkele seconden 

vastgehouden. 
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 Indien het materiaal van de waarneming als zinvol wordt herkend, heeft het 

veel kans om opgenomen te worden in het lange-termijn geheugen.  

 Niet alleen wanneer er iets in het geheugen wordt gestopt, maar ook 

wanneer er informatie wordt uitgehaald zijn er vele vertekeningen mogelijk. 

 Het lange-termijn geheugen houdt de informatie lang vast en dus kan men 

ervan op aan dat het een betrouwbare output oplevert. 

 

Opdracht 3 

a.  

 Dat vergelijking en contrast een belangrijke rol spelen bij interpretatie komt 

goed tot uiting in journalistiek. 

 Voor de jaren 70 sprak men ten aanzien van de Derde Wereld over 

‘verzetsstrijders’ en ‘vrijheidsstrijders’. 

 Na de jaren 70 sprak men ten aanzien van de Derde Wereld over 

‘opstandelingen’ en ‘rebellen’. 

 De term Derde Wereld berust op een objectieve weergave van de 

werkelijkheid 

 De termen ‘opstandelingen’ en ‘rebellen’ berusten op een bepaalde 

interpretatie van het gebeuren van de Derde Wereld. 

 

b.  

 Omdat auteurs een groot aantal gebeurtenissen te evident of niet relevant 

vonden, werden ze nooit opgetekend. 

 Erotiek komt vaak voor in de Afrikaanse kunst en literatuur. 

 Erotiek is in Afrika minder belangrijk of minder verspreid. 

 Alle opgetekende feiten werden ook geobserveerd door auteurs. 

 Alle opgetekende feiten zijn allemaal werkelijk gebeurd. 

 

3.2 Gestructureerd lezen 

Oefening 1 

Vul signaal- en verwijswoorden in 

 

Ze lopen gewoon met me mee…                Tekst: Margaret Mahy 

Kareltje Jonas was net als andere jongens, alleen was hij wat klein. Toen hij op een keer uit 

school kwam, keek hij om en zag dat er een nijlpaard achter hem aan liep.  

Een nijlpaard en hij hield juist zo veel van nijlpaarden! ……………. hij had nog nooit gemerkt 

dat nijlpaarden ook van hem hielden. Kareltje aaide het/hem over zijn neus en het nijlpaard 

glom van plezier. 

Toen Kareltje de huisdeur opendeed, wou het nijlpaard mee naar binnen. Maar Kareltje 

dacht dat zijn moeder dat vast niet goed zou vinden. Daarom stuurde hij het nijlpaard de tuin 

in. 

Het nijlpaard zei niets en dook de goudvisvijver in. 

“Wat is dat daar toch in onze goudvisvijver?” vroeg meneer Jonas toen hij uit het raam keek. 

“O, dat is een nijlpaard”, zei Kareltje. 

“Nou nog mooier!” riep meneer Jonas. “ Kunnen de mensen hun nijlpaarden dan niet aan de 

lijn houden? Daar kan geen goudvisvijver tegen!” 
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De volgende morgen liep het nijlpaard gewoon met Kareltje mee naar school. Op school was 

er een hoop te doen en Kareltje was al gauw het hele nijlpaard vergeten.Toen hij ’s middags 

naar huis liep …………….hoorde hij wat geschuifel achter zich. Hij keek om en zag dat er 

vier nijlpaarden met hem meeliepen. Kareltje vond ……………. geweldig. Wat fijn dat hij nu 

net het soort jongen was waarachter/met wie nijlpaarden graag meelopen.  

Toen ze bij huis kwamen, zochten de vier nijlpaarden heel tevreden een plaatsje in de 

goudvisvijver. Het was een flinke vijver, maar met vier nijlpaarden erin leek die niet zo groot 

meer. 

“Nu zijn ze met zijn vieren!” riep mevrouw Jonas, toen zij/ze uit het raam keek. “Dat is nogal 

wat.” De volgende dag was het sportdag op school. De vier nijlpaarden liepen mee naar 

school en bleven rustig naar het voetballen kijken. Maar ’s avonds waren er al negen 

nijlpaarden die met Kareltje meeliepen en in de vijver kropen. 

Zo ging het een hele tijd door. 

Toen  ze in het tuinhuisje grootvaders verjaardag wilden vieren, konden ze ……………. 

haast niet bijkomen, want er stoeiden zeventwintig nijlpaarden op het grasveld. 

Oefening 2 

Kies uit volgende signaalwoorden 

in tegenstelling tot, vooreerst, dan, alleszins, daardoor, derhalve, samengevat, kortom 

met andere woorden, vervolgens, dat houdt in, dientengevolge, kortom 

Vleermuizen overwinteren. Eind oktober beginnen de temperaturen aardig te dalen. 

Vliegende insecten worden daardoor alsmaar schaarser en dat is niet zo goed voor 

vleermuizen. Maar geen nood, ze gaan derhalve prompt in winterslaap. Kortom, ze 

overwinteren. 

Maar vleermuizen ‘overzomeren’ of ‘overdagen’ ook. In tegenstelling tot mensen die tijdens 

de nacht slapen, slapen vleermuizen tijdens de dag. Mensen overnachten, vleermuizen 

‘overdagen’ kun je met andere woorden zeggen. Dat doen ze in hun zomerverblijfplaatsen. 

Waarom ze dan niet ’s nachts slapen en tijdens de dag op insectenjacht trekken? Daar zijn 

enkele goede redenen voor. 

Vooreerst gaan ze ‘s nachts jagen, omdat het dan veiliger vliegen is. ’s Nachts is het alleen 

oppassen voor de uilen. Vervolgens slapen ze overdag, omdat er dan zwaluwen en andere 

insecteneters zijn. Dat houdt in dat ze ’s nachts jagen. Vleermuizen zien dientengevolge hun 

prooi en hun omgeving niet met de ogen, maar horen met de oren. Samengevat is voor de 

vleermuizen de duisternis geen vijand. Wel een bondgenoot. 

Kortom, wat doe je als vleermuis tijdens de periode met daglicht? Je zoekt alleszins een 

rustige, veilige plek op en daar wacht je tot de avond valt.  

Oefening 3  

Duid aan waar de onderstreepte/vetgedrukte verwijswoorden naar verwijzen 

1. Wanneer iemand een verhaal vertelt, geeft de ander vaak te kennen dat hij of zij luistert 

door tijdens het gesprek de ander te ondersteunen met ‘hmm’ of ‘mhm’, die met 

instemmende knikjes te vergelijken zijn.  

 hij of zij 

 de ander 

 ‘hmm’ of mhm’ 
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2. Maar de hmm’s van de vrouw zouden iets anders betekenen dan die van de mannelijke 

gesprekspartners, namelijk dit:’ Ja, ik luister, vertel verder, ik ben er nog.’  

 De hmm’s 

 ’ Ja, ik luister, vertel verder, ik ben er nog.’  

 De hmm’s van de vrouw 

 

3. Anders dan vrouwen hechten mannen veel ‘zwaardere’ betekenis aan hun uiting, 

namelijk ‘Ja, ik ben het met je eens’.  

 vrouwen 

 mannen 

 vrouwen en mannen 

 

4. Dat verklaart waarom vrouwen vinden dat mannen nooit luisteren naar de verhalen die zij 

vertellen. Die doen alleen maar ‘hmm’ als ze hiermee eens zijn. 

 de verhalen 

 de verhalen die zij vertellen 

 ‘hmm’ 

  

5. Mannen roepen van hun kant dat vrouwen onvoorspelbare wezens zijn, omdat die na 

afloop van het gesprek zeggen het er niet mee eens te zijn, terwijl ze toch zo vaak 

‘instemmend’ gehumd hebben! 

 vrouwen 

 onvoorspelbare wezens 

 mannen 
 

6. Vrouwen zijn actiever dan mannen betrokken bij het instandhouden van elkaars 

gesprekken; zij stellen meer vragen, vullen meer stiltes en geven – zoals gezegd – meer 

minimale antwoorden. 

 vrouwen 

 mannen 

 vrouwen en mannen 

 

7.  Zij protesteren niet expliciet als zij bij een publiek optreden in een betoog in de rede 

worden gevallen, maar vallen letterlijk stil als dit toch gebeurt.  

 bij een publiek optreden 

 als zij in een betoog in de rede worden gevallen 

 in een betoog 

 

8. Zij leggen vaker de nadruk op de belangrijke inhoudelijke elementen van hun 

uiteenzetting, terwijl mannen deze eerder leggen op de toepassing ervan.   

 op de toepassing 

 de belangrijke inhoudelijke elementen van hun uiteenzetting 

 nadruk 

 

9. In hogere kringen is er duidelijk meer aandacht voor een intellectuele discussie en de 

functionaliteit ervan op het gebied van kennisontwikkeling en kennisdeling. … 

 een intellectuele discussie 

 de functionaliteit 
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 kennisontwikkeling en kennisdeling 

 

10. De vraag is nu hoe, wanneer en waarom dit seksespecifieke taalgedrag wordt 

aangeleerd. Daarvoor moeten we terug naar de verwerving van de moedertaal in het 

algemeen en naar onderzoeken naar de verwerving van seksespecifiek taalgedrag in het 

bijzonder. 

 de verwerving van de moedertaal 

 dit seksespecifieke taalgedrag 

 hoe, wanneer en waarom dit seksespecifieke taalgedrag wordt aangeleerd 

 

Oefening 4 

In de volgende tekst zijn er een aantal stukken weggeknipt. Lees de tekst aandachtig 

en zet het juiste fragment in de gekortwiekte tekst. 

C. Galle: ‘Weg uit de vergeetput van de samenleving’  uit Knack, 12 augustus 2009, p. 26 

Lange tijd hield psychiater Jan de Varé de lippen op elkaar. De hoofdarts van de forensische 

afdeling van het centrum Sint-Jan-Baptist in de Oost-Vlaamse gemeente Zelzate wou zijn 

project in alle stilte laten rijpen en ‘zijn dames’ zo lang mogelijk afschermen. Vanwege het 

hoge ‘nieuwsgehalte’ van zijn patiënten, heet het.  

Fragment 

‘Bij vrouwelijke geïnterneerden gaat het heel vaak om feiten die lang en breed in de media 

zijn geweest’, legt De Varé uit. ‘Neonaticide’, bijvoorbeeld, babymoord dus. 

Of zwarte brandstichtingen. Delicten die vaak erg grote maatschappelijke impact hebben.’ 

Twee jaar geleden begon het ziekenhuis bij wijze van experiment met de opvang van drie 

vrouwelijke geïnterneerden.  

Fragment 

Dames die al lange tijd in de gevangenis zaten, zonder een echte psychiatrische 

behandeling. Het is een oud zeer in ons land, waarvoor Europa België al herhaaldelijk op de 

vingers tikte. Een ‘gewone’ gevangene komt vrij, nadat hij zijn straf heeft uitgezeten. Een 

geïnterneerde kan pas vrijkomen als zijn geestestoestand aanzienlijk verbeterd is. 

Door een gebrek aan behandeling in de gevangenis is de kans echter erg klein. Verhalen 

over geesteszieke daders die wegkwijnen in onze overvolle gevangenissen zijn dan ook 

legio. 

Vrouwen met borderline 

In 2000 startte in drie psychiatrische ziekenhuizen – Bierbeek, Rekem en Zelzate – een 

pilootproject om een aantal mannelijke geïnterneerden op te nemen. 

Fragment 

Het gaat om de zogenaamde medium – riskpatiënten. Mensen met een psychiatrische 

problematiek die vanwege de gepleegde feiten niet welkom zijn in een regulier psychiatrisch 

ziekenhuis, maar bij wie wel nog behandelingsmarge is. Voor de high risk-patiënten plant de 

overheid twee gloednieuwe instellingen. Een in Wommelgem bij Gent, en één in Antwerpen. 

De plannen zijn goedgekeurd, maar de uitvoering ervan is nog niet voor meteen. 



15 
 

Gent is klaar met het bouwdossier, maar wacht nog op de nodige centen. Antwerpen heeft 

zelfs nog geen bouwplannen.  

Fragment 

Vrouwelijke geïnterneerden konden tot voor kort nergens terecht voor een adequate 

behandeling. 

 

‘Terwijl hun situatie vaak nog schrijnender is dan die van hun mannelijke collega’s’, zegt De 

Varé.. ‘Vrouwelijke daders zijn meestal ernstiger ziek. Dus blijven ze zonder behandeling 

langer in de gevangenis. De meesten komen zelfs nooit meer vrij.’ Terwijl onder de 

mannelijke geïnterneerden nogal veel psychotici zitten, gaat het bij vrouwelijke daders vrijwel 

uitsluitend om persoonlijkheidsproblematieken. De Varé: ‘Vooral borderline, een pathologie 

die vaak een lange en moeizame behandeling vraagt. Borderline is vrij complex, maar vooral 

uiterlijke kenmerken vallen op. Zelfverminking, hevige reacties, moeilijk communiceren.’ 

Fragment 

Voor de uitbouw van het vrouwenproject ging het forensisch team van Zelzate eerst een 

kijkje nemen in het vermaarde Institut Philippe-Pinel in het Canadese Montreal – dé autoriteit 

op het vlak van forensische psychiatrie. Daar heeft het personeel proefondervindelijk 

vastgesteld dat een gemengde unit, vrouwen en mannen samen op de afdeling dus, het 

beste werkt. Zelzate koos voor een gemengde werking. De voorbije twee jaar werden heel 

geleidelijk meer en meer vrouwen binnengebracht. De Varé:’ We gaan ervan uit dat we 

mensen, binnen de marge van wat veilig en mogelijk is, terug in de maatschappij moeten 

brengen.  

Dus kun je hen maar beter behandelen in een voor de maatschappij representatieve setting. 

En onze maatschappij is ook gemengd. Er zijn gevallen genoeg bekend van mensen die 

goed functioneerden binnen de laboratoriumsituatie die voor hen was gecreëerd, maar die 

terugvallen zodra ze in de echte wereld komen. Daar schiet niemand iets mee op.’ 
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3.2.1 Sleutelwoorden: tekst uit de Studeerwijzer  

Uiteraard is jouw motivatie en inzet belangrijk. Je moet in een richting zitten die je 

(meestal) graag doet en waarvoor je bereid bent zaken op te offeren. Het moet je boeien 

om er meer over te weten te komen, ook al zijn niet alle Vakken even geweldig. 

Ongemotiveerd en zonder inzet studeren leidt tot niets.  

Honger hebben of moe zijn kunnen ook de concentratie beïnvloeden. Het spreekt voor 

zich dat je niet met ingewikkelde dingen uit je cursus kunt bezig zijn als je vergaat van de 

honger of omver valt van vermoeidheid. Doe hier snel wat aan.  

Er mogen niet te veel afleiders zijn zoals tv, radio, gsm, computers of storende 

mensen. Mensen zijn meestal geen goede ‘multitaskers’. Zeker als je met ingewikkelde 

dingen bezig bent, kan je niet met een ander oog of oor met andere zaken bezig zijn. 

Een rustig achtergrondmuziekje zal wel lukken om niet afgeleid te worden, maar van 

zodra je meer met het ritme of de tekst van je favoriete band bezig bent, dan is het 

misschien beter de muziek uit te zetten.  

Je moet een doelstelling en perspectief hebben. Zomaar wat van alles doen, zonder 

dat je weet waarom en voor hoelang, werkt ook niet. Je kunt niet als een kip zonder kop 

je cursusmateriaal verwerken. Je zult veel geconcentreerder werken, als je beseft hoe 

het deeltje waar je nu mee bezig bent, past in het geheel van de cursus of planning.  

Je moet weten waar je mee bezig bent. Als je weinig of niets begrijpt van de cursus of 

het lijkt Chinees (en je doet geen Sinologie), dan kan je je ook maar met moeite 

concentreren. Ga dan een stap terug in het verwerkingsproces om te zoeken waar je een 

logische stap mist om de inhoud te begrijpen.  

Sta eens recht, loop eens rond, blijf niet steeds op je stoel achter je bureau zitten. Ook 

als je op problemen stuit in je studies of je merkt dat je niet meer echt goed bezig bent, 

kan beweging deugd doen. Soms lijk je een beetje suf te worden als je te lang of te veel 

bezig bent met iets. Ook dan is het goed de dingen even op een rij te zetten en niet 

verder te versuffen.  

En uiteraard moet je af en toe een pauze nemen. Na 90 minuten werken is iedereen wel 

toe aan een mentale frisse neus halen. Doe dit door een tiental minuten iets anders te 

doen! Voor sommige studenten is 90 minuten na elkaar studeren al erg lang om 

geconcentreerd te blijven. Is dat voor jou het geval, studeer dan in kleinere blokken die 

voor jou wel haalbaar zijn. Er bestaat immers geen algemene regel over het aantal 

minuten dat je moet studeren, wel over het voldoende nemen van pauzes.  

Je moet je goed in je vel voelen. Als je aan dingen twijfelt of je zit met je hoofd bij 

andere dingen, dan lukt het studeren ook niet. Je moet je emotioneel ‘ok’ voelen. 

Uiteraard kunnen er dingen gebeuren die je, omdat ze lastig of moeilijk zijn, van het 

studeren houden. Praat hierover met de juiste mensen. Lees ook het hoofdstuk ‘een 

gezonde geest in een gezond lichaam …’ 

Denissen, K., Leonard, R., Van den Brande, J. en Willems, L., (2010) Studeerwijzer. Op weg naar 

succesvol studeren, VUBPRESS: Brussel. 
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4 SCHRIJVEN-SLEUTEL 

4.1. Van informeel naar formeel schrijven: de e-mail 

De aanspreking 

De begroetingen in mails zijn zeer verschillend, maar vertellen veel over de relatie tussen de 

schrijver en de lezer. Mails nodigen uit tot informeel taalgebruik en dat is gevaarlijk …. 

Mail 1 

Hallo mevrouw 

In de bijlage vind je mijn lesvoorbereiding van het gezelschapsspel dat ik dinsdag tijdens 
mijn stage ga spelen met de kleuters. 
 

Mail 2 

Guido 

Vindt u het nog nodig om een verdere actie te ondernemen wat betreft het begeleiden van de 
kinderen? 
 

Mail 3 

Beste Anne 

Ik heb een klein probleempje. Ik heb vandaag mijn voorbereidingen pas kunnen maken 
omdat we het zo druk met wo gehad hebben. 
 
Mail 4 

hey 

In bijlage vind je een observatie moment. 

groetjes Lore 
 
Mail 5 

dag juffrouw  

In de bijlage vind u wat ik precies ga doen morge op de stage. 
 
Mail 6 

Beste docent 

Ik heb vernomen dat u bij mij op stagebezoek zal komen. 
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Mail 7 

Goede avond, 

Heel erg bedankt voor de snelle reactie. 
 
Zelfde student mailt nog eens: 

Goede middag, 

Ik heb al een afspraak bij u gemaakt op donderdag 18 december betreffende de stage eerste 
leerjaar. 
 
En nog eens mailt deze student 

Goede morgen, 
Heel erg bedankt voor de snelle reactie. 
Nog eens bedankt 
 

Mail 8 

Hoi Guido 

Bij deze stuur ik je onze beoordelingen. 
 
Mail 9 

Geachte meneer Cajot 
Beste Guido 
 
Ik hoorde van enkele medestudenten dat er geen beweging moet gegeven worden tijdens 
onze stage brede zorg. 
  
Mail 10 

Beste Veerle, 

In de bijlage zit mijn stagerooster. 
De vakken die in het blauw zijn aangeduid, worden gegeven door een andere leerkracht en 
mogelijk in een ander lokaal. Ik wil toch even vermelden dat ik sommige lessen, zoals koken 
op maandag, zelf nog niet gegeven of geobserveerd heb. De onderwerpen voor de lessen 
lichamelijke en motorische ontwikkeling heb ik tot nu toe nog niet ontvangen. 
 

Vriendelijke groeten, 
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Slotformule 

Mail 1 

Ik zit in groep 2 en zou de les op vrijdag 5 december van 11u30-12u30 moeten volgen. 
Dit zal moeilijk gaan want ik heb van 11u00 tot 12u30 godsdienst net zoals Iris en nog een 
paar andere. 
Wat moet ik nu doen? 
mvg 

student xxxxx 

Mail 2 

Wanneer we ze allebei moeten volgen, moet u dat even laten weten. Dan komen we zeker 
naar beide. 
Groetjes & prettige feestdagen, 
 

Student XXX 

 

Mail 3 

Tot morge, met vriendelijke groeten 

Mail 4 

dankuwel groeten xxxx 

Goede voorbeelden 

 Alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen. 

 Met vriendelijke groeten. 

 Nogmaals bedankt voor de goede zorgen. 

 Met vriendelijke groeten. 

 Erg bedankt voor uw advies. Ik laat u morgen via e -mail of telefoon weten hoe de 

voormiddag verliep. 

 Met vriendelijke groeten. 

 Mijn excuses dat ik u lastig val met dergelijke vraag, maar ik wil mijn eerste week 

stage met een gerust hart beëindigen.  

Met vriendelijke groeten. 

Wat hoort in een slot? 

 Klassiekers: met vriendelijke groeten, groetjes, met groeten, met vriendelijke groet, 

groeten, alvast bedankt 

 Naam: alleen voornaam, alleen familienaam, voornaam + familienaam … 

 Functie, klas … 
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Gebruik van hoofdletters en leestekens 

Mail 1 

Ik moet ook nog even melden dat ik vandaag dus op stagecontact ben geweest in kleine-
brogel maar toen ik aankwam zeiden ze mij dat er geen plaats meer was voor mij. Ben dan 
maar een andere school gaan zoeken waar wel nog plaats was en ik kan in peer in de 
kloostertuin bij juffrouw kristien S. mijn stage verder doen.  
 

Mail 2 

hier zijn ze nog eens hopelijk krijg je ze open, ze liggen ook wie in je vakje nog eens maar er 
zijn wat veranderingen gebeurd. ik moest ook vragen van stageschool gelieve in de 
voormiddag te komen omdat we in de namiddag met twee klasjes samen zitten en is soms 
moeilijk voor een act. 
 

Mail 3 

Ik heb een vraag in verband met de verslagen die we moeten maken van onze stage dag. 
moeten wij van elke activiteit een reflectiecyclus maken of is dat enkel van situatie 's die zich 
voordoen in deze activiteit? Als dat niet zo is hoe moet ik dan het beste een verslag maken. 
 

Het register 

Mail 1 
 

Dag mevrouw  

In de bijlage vind u wat ik precies ga doen morge op de stage. 
De school is makkelijk te vinden, je rijdt naar de kerk in koersel (Rond punt). Als je voor de 
kerk staat dan heb je links een straatje (kerkstraat) en een paar hondert meter van de kerk 
ligt de school. tegenover de school zijn ze een heel gebouw aan het bouwen, dit is misschien 
ook een herkenningspunt. 
 
Mail 2 
 

Euhm maar dat boekje de tijdbon geld dat dan ook nog en mag ik dan dinsdag nog meegaan 
kijken naar die voorstelling? 

Mail 3 
 

hallo, ik had een vraag over een activiteit. 
wij moeten een speelplaatsspel spelen met de kleuters. Ik had gedacht aan schipper mag ik 
overvaren maar hoe moet ik mijn voorbereiding daarvan maken. want ik weet niet precies of 
dat hoort onder gehoorspel. 

Mail 4 
 

Ik ben vorige week 2 dagen afwezig geweest wegens ziekte. Doordat ik me enorm ellendig 
voelde, had ik zelfs niet de moed om achter mijn computer te vertoeven. Vandaar vergat ik u 
ook te vertellen dat ik dinsdag niet kon langskomen i.v.m. mijn stageverslag. 
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Woordenschat en  zinsbouw 

Mail 1 

 

In bijlage vindt u mijn stagerooster. 
Ik heb het thema grootouders gekozen in overleg met mijn stagementor. 
Omdat volgende week donderdag grootouderfeest is. 
Ik zal even mijn klassituatie uitleggen. 
In mijn klas zitten 27 kleuters. 
De leeftijd van mijn kleuters is 2,5 en 3 jarigen. 
Ik moet nog mijn zaaipresentatie van wo inhalen. 
Ik denk dat ik ook mijn bomenboekje en mijn kruidenpresentatie opnieuw moet doen, maar 
hier ben ik niet zeker van. 
Ik was niet geslaagd op basisvaardigheden spreken en schrijven voor nederlands. Ik moet dit 
dus ook opnieuw doen. 
Voor zingen behaalde ik ook geen pas, dit moet ik ook nog inhalen. 
Verder denk ik niet dat ik nog iets moet inhalen. 
 

Mail 2 

 

Ik heb een klein probleempje. Ik heb vandaag mijn voorbereidingen pas kunnen maken 
omdat we het zo druk met wo gehad hebben. En ik ben mijn stick kwijtgeraakt dus ik heb nu 
niets meer. Ik heb een mail gestuurd naar mijn mentor voor de uren deze kan ik vandaag 
dan nog sturen maar mijn voorbereidingen zijn zoek. Als ik deze nog opnieuw moet maken 
ben ik morgen nog niet klaar. Is het goed dat ik deze dan eens binnedoe wanneer ik mijn 
stick (hopelijk) terug gevonden heb? 
 

Mail 3  

 

Mijn mentor heeft gevraagd of ik volgende week pas mijn evaluatieformulier kon komen 
ophalen omdat ze te weinig tijd had. 
Ik zal het dus maandag niet bij kunnen hebben.  
Misschien heb ik het in de middag 
 

Mail 4 

Doordat we onze muziekkoffer hebben moeten laten nakijken ben ik mijn volgkleuter 
vergeten af te geven. 
Sorry hiervoor. 
In de bijlage vind u mijn volgkleuter. Als u het liever in u vakje hebt, mag ik het dan maandag 
nog afleveren? 
 

Mail 5 

ik wil me excuseren dat ik vandaag niet in de sessie aanwezig was. maar gisterenavond en 
vanacht heb ik enkele keren moeten overgeven. toen ik vanmorgen opstond voelde ik mij 
nog niet echt zoals het moest zijn.  
nogmaals mijn excuses 
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Mail 6 

 

Ik zag vandaag dat het didactiek morgen in twee groepen is. Normaal heb ik van half 11 tot 
half 1 les. Nu is mijn vraag als ik de eerste sessie niet mag meevolgen omdat ik om 1u op 
een optreden in noord- limburg moet staan. als ik pas om half 1 gedaan heb kan ik de bus 
pas om 1 u pakken. en ben ik pas rond 2u in noord - limburg en haal ik het dus niet.  
Is dit een probleem voor u dat ik bij de eerste groep de sessie meevolg? 
 

Mail  7 

 

beste, 
na lang nadenken ben ik erachter gekomen dat de opleiding kleuteronderwijzeres niet aan 
mijn verwachtingen voldoet en dat ik me bijgevolg later niet voor een klasje zie staan, ik 
vrees dat ik hiervoor niet de nodige autoriteit zal hebben en dit is ook een grote opmerking 
die ik krijg bij elk stageverslag, echter ik zou mijn jaar nu toch graag willen afmaken en dan 
vanaf volgend jaar in een andere richting beginnen. Hierdoor zou ik bijgevolg wel nog de 
lessen en examens willen meedoen, 
maar de stage zou ik willen beeindigen, 
alvast bedankt voor uw begrip  
 
Mail 8 
 
Wij organiseren de avondactiviteiten, maar hadden nog enkele vragen. 
We willen graag een sokpop maken met de kinderen, maar dachten deze niet af te krijgen op 
1 uurtje. Mogen we hier 2 avonden aan besteden? 
Indien dit niet mag hadden we ook een alternatief: een vingerpopje maken.  
 

Mail 9 

 

hallo, 
dank u wel :-) 
maandag moeten we in school zijn voor een taaltest, dan breng ik het briefje zeker mee. 
Ok, ik zal dan vrijdag om 8.15 uur in school zijn. 
 

Mail 10 

 

In bijlage vindt u mijn stagerooster voor de stage brede zorg. Op dinsdagnamiddag moet er 
nog een lesuur ingevuld worden, hierover zal ik op woensdag 31 december overleggen met 
mijn mentor. Ik laat het u zo snel mogelijk weten. 
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Opdracht 1 

Situatie: een student vraagt om een examen uit te stellen. 

- Formuleer kritiek op deze mail 

- Herschrijf hem 

Beste mevrouw Wijckmans, 

Ik vrees dat ik de lessen voor Nederlands communicatieve vaardigheden helaas niet erg veel 

heb kunnen volgen dit semester tot dusver. De lessen tot de herfstvakantie niet omdat ik pas 

in oktober ben gestart, de lessen in november niet omdat ik – vergeef me de uitdrukking – nu 

eenmaal een slordige lulhannes ben die niet goed aan het lessenrooster uit kan. Ik zou u 

willen vragen of ik het examen voor dit opleidingsonderdeel niet in juni kan afleggen. Mag 

dat? 

Met vriendelijke groet 

Vincent 
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4.2 Wetenschappelijk schrijven 

4.2.1 Oefenen op deelvaardigheden 

4.2.1.1 Zinslengte 

Opdracht 1 

Lees het volgende fragment. 

De school moet veel belang hechten aan de verschillende soorten leerstoornissen. Zodat ze 

(overgang) de kinderen kunnen helpen met hun problemen. In elke school moet er een 

begeleidende leerkracht zijn. Die moet de kinderen met bepaalde problemen helpen. Hij 

moet met hen praten en hij moet hen begeleiden. (probleem: korte zinnen) 

In vele scholen zijn er al begeleidende leerkrachten. Zij helpen kinderen met leerstoornissen. 

Soms splitsen ze klassen in twee. Kinderen die beter zijn in een bepaald vak krijgen dan 

minder instructie. En ze krijgen zo meer tijd om oefeningen te maken. De leerlingen die 

minder goed zijn, krijgen meer uitleg. Ze krijgen ook meer instructies. En ze worden beter 

begeleid bij het maken van de oefeningen. Dit zorgt voor positieve vooruitgang voor beide 

groepen. (probleem: stereotiepe zinsbouw) 

a. Wat vind je goed/niet goed in deze twee alinea’s? Duid aan. 

 

Opdracht 2 

Lees het volgende fragment. 

Kinderen brengen het grootste deel van hun tijd op school door en daarom is het belangrijk 

dat ze zich er goed voelen, want wie graag naar school gaat, presteert trouwens beter dan 

iemand die er ongelukkig is en dus moet er op school een goede sfeer heersen. (probleem= 1 

zin) 

Een eerste vereiste om een goede sfeer te creëren is dat er een redelijk en duidelijk 

schoolreglement is waar leerlingen, leerkrachten en ouders zich in kunnen vinden, 

bijvoorbeeld dat je geen brikjes of zilverpapier mee naar school mag nemen en zo wordt er 

dan ook meteen belang gehecht aan het milieu.(probleem= associatief schrijven) 

a. Wat vind je goed/niet goed in deze twee alinea’s? Duid aan. 

b. Herschrijf beide alinea’s. 

  



25 
 

4.2.1.2 Zinsbouw 

Lees het volgende fragment. 

Ik vond het een prachtig toneelstuk. Het is echt een aanrader. Het zit boordevol fantasie, 

maar ook ware gevoelens komen er in voor. Je kunt ook wegdromen met dit stuk. Het gaat 

over de liefde die een schaap heeft voor een egel, en de liefde van een wesp voor een 

reiger. Het stuk leert zowel kinderen als ouderen dat liefde niet gemakkelijk is. 

a. Wat vind je goed/niet goed in deze alinea? Duid aan. 

Probleem: hoofd- en bijzinnen 

Lees volgende zinnen uit papers van studenten. 

De leerkracht moet zich aanpassen aan het niveau van de leerlingen en moet rekening 

houden met de verschillen tussen de kinderen. Dus aanpassen aan het niveau van de 

kinderen.  

De school moet een kindvriendelijke uitstraling hebben. Zoals tekeningen op de muren, 

gedichtjes op het prikbord, klimrekken op de speelplaats…  

In een aangename klassfeer mogen kinderen fouten maken en vragen stellen. En af en toe 

misschien zelfs eventjes over iets anders praten dan over de les. Even ontspannen na vele 

inspanningen. 

a. Wat vind je goed/niet goed in deze zinnen? Duid aan. 

Zinnen zonder pv. 

b. Herschrijf. 

De leerkracht moet zich aanpassen aan het niveau van de lln. en rekening houden met 

de verschillen. Het is dus belangrijk dat hij/zij zich aanpast aan het niveau. Maar ook de 

school moet kindvriendelijk zijn en dat kan door tekeningen aan de muur te hangen. In 

een aangename klassfeer mogen kinderen fouten maken en vragen stellen en af en toe 

over iets anders praten dan over de les. 
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4.2.1.3 Actief – passief 

Een eerstejaarsstudente bespreekt de visuele waarde van een theatervoorstelling. 

Er werd bijzonder goed geacteerd door de twee acteurs. Hier werd ik echt door geraakt. De 

belichting was heel neutraal.  Soms werden de acteurs gevolgd door een witte volgspot, 

maar meer was er niet. De kledij werd niet veranderd. Er werden ook niet veel attributen 

gebruikt door de acteurs, enkel een brief en instrumenten. Het decor was wel mooi. De 

belichting werd aangepast telkens als iemand sprak.  

a. Wat vind je goed/niet goed in deze tekst? Duid aan.  

Passivitis 

b. Herschrijf. 

 

4.2.1.4 Ik, jij, wij, u, men 

Opdracht 1 

Onderstaand fragment is de conclusie van een verslag dat een eerstejaarsstudente schreef.  

Ik vond het toneelstuk heel goed. Ik vond dat sommige delen heel aangrijpend waren. Het 

waren gebeurtenissen waar je liever niet over praat en die je zeker niet wil meemaken. Ik 

heb ook veel gelachen met de personages. Ze deden vaak grappige dingen. Soms vond ik 

het stuk wel een beetje langdradig, maar ik heb me daar niet aan geërgerd.   

a. Wat vind je goed/niet goed in deze tekst? Duid aan.  

b. Herschrijf. 

Het toneelstuk was heel aangrijpend en ging over gebeurtenissen waarover mensen niet 

graag praten en deze ook niet willen meemaken. De personages brachten het publiek aan 

het lachen, want ze deden grappige dingen. Soms was het stuk langdradig, maar eigenlijk 

stoorde dat niet. 
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Opdracht 2 

Lees onderstaand fragment.   

Het verhaal is niet moeilijk om lezen. Men schrijft wel in de oude spelling, maar dat is niet 

hinderlijk. Men kan de woorden goed begrijpen.  

a. Wat vind je goed/niet goed in deze tekst? Duid aan.  

b. Herschrijf. 

Het verhaal is niet moeilijk, maar werd wel geschreven in een verouderde spelling. Dit 

hindert de lezer niet, want de woorden zijn goed te begrijpen. 

 

4.2.1.5 Register 

Onderstaand fragment komt uit een boekbespreking van een eerstejaarsstudente van de 

lerarenopleiding. 

‘Matilda’ gaat over een klein meisje van zes jaar met een speciale gave. Ze is heel slim en kan 

geweldig goed leren. Bij haar thuis wordt ze niet geaccepteerd en haar ouders zijn haar liever 

kwijt dan rijk. Ze besluit zich eens goed kwaad te maken en ontdekt dat zij iets kan wat anderen 

niet kunnen: ze kan toveren. Wij vinden het een interessant onderwerp. Het idee van toveren 

of magische krachten hebben, is dan ook iets wat elk kind volgens ons wel wil hebben. 

 

a. Wat vind je goed/niet goed in deze tekst? Duid aan. Het herschreven fragment. 

‘Matilda’ is een boek dat over een zesjarig meisje met een speciale gave gaat. Ze is heel slim 

en kan erg goed leren. Thuis wordt ze niet geaccepteerd en haar ouders zijn haar liever kwijt 

dan rijk. Als Matilda zich boos maakt, ontdekt ze dat ze iets kan wat anderen niet kunnen: ze 

kan toveren.  

Toveren en magie zijn interessante onderwerpen die kinderen aanspreken.  

a. Wat is het verschil tussen de twee fragmenten? 
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b. Kan jij onderstaand fragment herschrijven? 

We hadden al verwacht dat het verhaal ongeveer zo uitgewerkt zou zijn omdat je van een 

scheiding niet echt een ander verhaal kunt maken. We vonden wel dat er wat meer mocht 

instaan van hoe en waarom de ouders uit elkaar zijn gegaan.  Het was fijn geweest als we ook 

wat te weten waren gekomen over hoe de ouders ermee omgingen en wat zij er bij voelden. 

We vinden het een zeer goed boek voor kinderen van de lagere school.  

 

4.2.1.6 Actieve tegenwoordige tijd 

Onderstaand fragment beschrijft de korte inhoud van het boek ‘Ieorg Idur’ van Roald Dahl. 

Mevrouw Zilver en mijnheer Hoppe zijn buren. De belangrijkste gebeurtenis in het boek was 

dat ze gaan trouwen. Daar draait het hele verhaal om. Maar het was niet zo eenvoudig voor 

mijnheer Hoppe om het hart van mevrouw Zilver te veroveren. Hij moest daarvoor veel 

moeite doen. 

In de volgende tekst wordt het taalgebruik van het PestActiePlan van Guy Didelez 

beschreven. 

De tekst is zeer gemakkelijk om te lezen. Dit kwam doordat de auteur kinderlijke taal 

gebruikt. Er komt ook veel poëzie voor in het boek. 

a. Wat vind je goed/niet goed in deze fragmenten? Duid aan.  

 

4.2.1.7 Woordkeuze 

In onderstaand fragment bespreekt de student het taalgebruik in het boek ‘Heksen’ van 

Roald Dahl. 

De tekst is erg kindvriendelijk. De taal van de heksen is moeilijk, maar grappig en begrijpelijk. 

Dat van de rare taal van de heksen is ons opgevallen, het was moeilijk, maar heel erg tof. 

Voor de rest staan er geen moeilijke woorden in dus het was heel vlot te lezen. De taal past 

ook goed bij de personages. De speciale taal van de heksen is echt goed gevonden, het lijkt 

echt een enge taal. Het is geen moeilijk taalgebruik dus het past goed bij de doelgroep. Voor 

jonge kinderen is het super, het is niet moeilijk te lezen dus je leest vlug. Het onderwerp is 

ook heel interessant dus het is echt een tof boek. 

 

a. Wat vind je goed/niet goed in dit fragment? Duid aan.  

Stereotiep/arm woordgebruik. 

b. Herschrijf. 
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4.2.1.8 Woordtekens, leestekens en andere tekens 

- Woordtekens: afkortingspunt, apostrof/afkappingsteken/weglatingsteken, 

trema/deelteken, haakjes, liggend streepje/koppelteken … 

Schrijf aaneen, gebruik een liggend streepje of een trema 

1. teleobjectief 

2. ideeën 

3. coëfficiënt 

4. geïnfecteerd 

5. modeartikel 

6. oud-leerlingenbond 

7. enquête 

8. zon-en feestdagen 

9. rodekool 

10. tenietdoen 

11. Mohammeds leer 

12. financieel 

13. dug-out 

14. duobaan 

15. vader-zoonrelatie 

16. up-to-date 

17. 50+’ers 

18. horeca-btw 

19. apolitiek 

20. Di Rupo’s regering 
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- Leestekens: aanhalingstekens, beletselteken, dubbelpunt, gedachtestreep, haakjes, 

punt … 

 

In de volgende tekst zijn de leestekens (behalve punt) weggelaten. Plaats, waar 

nodig leestekens. 

WALTER PAULI 

BIJGEDACHTE 

“Anthierens ontleed in 1985 wat rond 2000 ineens ‘de Antwerpse ziekte’ heette.” Zo 

stond het er in Boeken van de krant van gisteren, een joekel van een dt-fout. Van mijn 

hand. Het was een kleine troost in de Boekenspecial van Knack te lezen: “Mao: een 

schokkende bio portretteerd de man die het universum wou verslinden.” Toegegeven, 

op deze plaats is al geschreven dat dt-fouten moeten mogen en kunnen. 

Het is een stelling van mensen zonder hygiëne. Zonder schaamtegevoel. 

Niets inzitten met dt-fouten of andere zware inbreuken op de spelling, het is als 

rondlopen met je broek open, het goed weten en je daar toch niet voor schamen. Dat 

type. Sympathiek. Volks. Denken ze van zichzelf. 

Maar straks wordt dat de regel. En erger. Een test aan de Vrije Universiteit van Brussel 

wees immers uit dat één op de drie eerstejaars niet slaagde in een klein tekstje 

foutloos schrijven. Neen, dat is geen bewijs van een te ver doorgeslagen 

democratisering, geen bewijs dat zich een veel strengere selectie opdringt. Foutloos 

schrijven is geen zaak van de eerstejaars van de universiteit, maar van de laatstejaars 

van het middelbaar onderwijs. Daar ligt de lat niet te laag. Daar ligt namelijk geen lat 

meer. Spelling is er zo goed als afgevoerd uit de eindtermen. 

Tot een discussie daarover is het nooit gekomen op politiek niveau, laat staan dat er 

een maatschappelijk debat over werd gevoerd. 

De onderwijskundige logica is onthutsend: spelling is alleen voor in de les Nederlands, 

dt-fouten mogen in andere vakken niet tot puntenverlies leiden. Grammatica mág – stel 

je voor – wel in de les Nederlands onderwezen worden, maar mag niet meer opduiken 

in examens. 

En schoonschrift, zo leerde mij de lagere schooljuf van mijn zoontje, mág niet meer 

onderwezen worden. Je moet je woorden dus niet meer juist kunnen schrijven, niet 

meer leesbaar, en je zinnen hoeven niet meer verstaanbaar te zijn. 

Dan denk je toch terug aan die journalisten naar wie je opkeek, van wie je veel opstak. 

Naar Johan Anthierens of Jan Wauters. Mannen met een correcte spelling en 

grammatica. Ze spelden proper, en zo verwoordden ze op briljante wijze wat ze wilden 

zeggen. En dat leidde tot meesterlijke stukjes. Nogmaals, propere taal, het is een vorm 

van hygiëne. Wie zich weigert te wassen, stinkt. Iedereen ruikt het en heeft er last van, 

maar weinigen durven het te zeggen. 
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- Andere tekens (selectie): decimale komma, min- of plusteken (negatieve of positieve 

waarde), rekenkundige operatoren, procentteken, graadteken bij hoeken, graadteken 

voor temperaturen, muntsymbolen … 

Schrap wat fout is! 

1. 100 Euro / 100 euro 

2. 60W / 60w 

3. C4 / C 4  

4. MHZ / MHz (megahertz) 

5. 100 gr. / 100 g 

6. Van 21 u tot 22 u / van 21 u. tot 22 u. 

7. 30 km/u of 30 km/h 

8. 1.96 m / 1,96 m 

9.  $ 10.000 / $ 10 000 

10.  +15 °C / + 15°c 

 

4.2.1.9 Spelling: zoek de 20 fouten 

 

Martine Tanghe spreekt anders dan Paul de Leeuw  

Neem in het station van Antwerpen de hogesnelheidstrein naar Amsterdam en je ziet het aan 

het landschap en de architectuur : Vlaanderen en Nederland zijn ingrijpend uit mekaar aan 

het groeien. Deze noord-zuidverbinding houd je een beeld voor van de aanwezigheid van 

taalverschillen. In die mate dat een Vlaming die aan het loket van het Scheepvaartmuseum 

in Rotterdam een entreekaartje vraagt, in het Engels wordt geholpen. Het Algemeen 

Nederlands, wat vroeger met een genante term Algemeen Beschaafd Nederlands werd 

genoemd, is zonder meer ten dode opgeschreven. Volgens Jan Stroop, een Neerlandicus 

van de katholieke Universiteit Nijmegen, bestaat er niet te min weinig kans dat Vlaanderen 

het Nederlands overneemt dat toonaangevend Nederland hede ten dage spreekt. Volgens 

hem heeft de democratiseringbeweging de sociale verschillen geëgaliseerd. Gaandeweg 

toptten de emancipatiebewegingen de maatschappij af. « Onze koningin spreekt nog steeds 

meer dan beschaafd AN », zegt hij, «maar de andere Nederlanders maken er een potje 

van. » Hoe slordiger, hoe democratischer lijkt het wel, met als resultaat het 

Poldernederlands. Dit is de taal van het succes die zich verspreidt met een sneltreinvaart. 

Vlaanderen doet aan deze trend niet mee. Hier doet zich het tegenovergestelde voor. 

Vlamingen blijven veel meer op hun taal letten en de door taalfanatici verafgoodde Martine 

Tanghe is daarbij de norm. Zij zetelden niet voor niets in de jury van ‘Het groot dictee der 

Nederlandse Taal’. 

Volgens de in Vlaanderen gesettelde Nederlander Joop van der Horst denken veel 

Nederlanders dat Vlaanderen een soort Bokrijk-achtig openluchtmuseum is van oude 

taalconventie’s. Hij zegt hierover :  « Mij lijkt het eerder andersom: menige ontwikkeling gaat 

bij jullie sneller.  Door de successen in quizen als ‘10 voor Taal’ worden jullie daarbij nog 

geruggesteund l’».  

In de jaren zeventig, tachtig was de invloed van het hollands op het Vlaams veel groter dan 

nu nog het geval is. De Nederlandse zenders waren toen reeds in privéhanden en in de 

televisie-uitzendingen doken vaak controversiële persoonlijkheden als Paul de Leeuw op. 

Kijkers uit Vlaanderen vonden echter wat deze cabaretier in zijn typetjes uitkraamdde, soms 

niet te verstaan. 
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4.2.2 Oefenen op een tekst 

Dit is een werkstuk van een eerstejaarsstudent van een opleiding.  

Intrigerend persoon: Moeder Theresa 

Sleutel: zie powerpointpresentatie 
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5 EXAMENVRAGEN 

 

Examenvragen beantwoorden is niet makkelijk. Allereerst moet je de leerstof goed onder de 

knie hebben. Maar zelfs als dat het geval is, dan is het nog moeilijk om een bondig en 

correct antwoord te formuleren op de vragen. Docenten vragen immers meestal niet naar 

een letterlijke reproductie van de cursus, maar willen dat je de leerstof toepast op 

voorbeelden die gegeven worden.  En daar loopt het vaak fout. 

Als studenten hun examens komen inkijken, stellen ze vast dat de docent hun antwoord 

anders geïnterpreteerd heeft dan hoe zij het bedoelden. 

Waar ligt dat aan? 

5.1 Tips om examenvragen te beantwoorden 

 

1. Lees de vraag nauwkeurig en vraag je af wat er precies gevraagd wordt.  

Als een student niet weet wat er precies gevraagd wordt of welke vaardigheid wordt 

verlangd, kan hij of zij onmogelijk een juist antwoord op een vraag geven.  

Een vraag bestaat meestal uit twee delen: de kop en de eigenlijke vraagzin. De kop 

bevat vaak informatie ter inleiding van het probleem. Je kunt dat ’het op het spoor zetten’ 

noemen. Soms staat er essentiële informatie in de kop, die de student niet goed leest. Hij is 

dan ook niet volledig in zijn antwoord.  

Vraag: Joke van Leeuwen, ‘Kweenie’. Kweenie kunnen we geen traditioneel kinderboek noemen, want 

het heeft inhoudelijk en vormelijk een experimenteel karakter.  

Toon dit experimentele karakter van het boek aan met een voorbeeld. 

Antwoord: 

- Veel tekeningen, cartoons, foto’s, schetsen die door de tekenaar worden uitgegomd (die-van-

potlood) ... 

- Experimenteren met lettertype (grootte, vet, cursief, verschillende soorten ...). De tekst die Kweenie 

zegt, staat in een ander lettertype. 

Alleen het vormelijk aspect wordt besproken: is maar een deel van de opdracht! 

 

In de vraagzin staat zo precies mogelijk geformuleerd welk oplosgedrag een student dient te 

demonstreren. Daarom is het belangrijk dat er overeenstemming is over de betekenis van 

werkwoorden als: beschrijf, leg uit, verklaar, beargumenteer enzovoort.  

 
Thema ‘Voeding’ tweede graad: bedenk voor elk van de drie werkvormen een stelopdracht. Geef 

hiervan telkens een korte beschrijving of maak een opdrachtenblad. 

 

Als er op het examen drie zaken worden gevraagd, moet de student ook drie dingen 

noemen. Schrijf de dingen die je zeker weet als eerste op. En: soms kunnen twee 

antwoorden als één beschouwd worden. Het kan dus zinvol zijn om een goed onderscheid te 

maken.  

 

2. Denk voordat je schrijft 

Goede probleemoplossers gaan eerst na hoe een oplossing eruit moet zien, wat er zeker in 

moet, voordat ze de oplossing op papier zetten. Anderen zijn (te) impulsief. Ze schrijven op 

wat hun het eerste te binnen schiet. 
Vraag: hoe past het boek ‘Robinson Crusoë’ van Daniel Defoe binnen de visie die J.J. Rousseau heeft 

op de opvoeding van het kind? 
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Antwoord 1: het boek gaat over een schipbreukeling die alleen achterblijft op een eiland en daar plots 

het gezelschap krijgt van ‘Vrijdag’. Ook een kind wordt niet graag alleen gelaten: scheidingsangst.( 

Antwoord 2: J.J.Rousseau leefde in de tijd van de verlichting met kleine letter: verlichting. Toen vond 

men dat alles verklaard moest kunnen worden door de rede. J.J. Rousseau stelde dat een kind een 

eigen persoonlijkheid heeft die verschilt van de volwassene. Het kind kan gevormd worden door de 

inwerking van milieu, opvoeding en ervaring. Daarom moet het kwade op afstand gehouden worden 

en tot dat kwade behoren bijna alle mensen en ook bijna alle boeken. (…) In het boek van Daniel 

Defoe overleeft R.C. op eigen kracht en op deze manier krijgt een kind een goed voorbeeld. 

Goed: visie + uitleg + toepassing op het boek 

 

3 Volhouden 

Heel belangrijk is of je snel opgeeft als je iets niet meteen weet. Studenten die zich moeilijk 

kunnen concentreren en gauw zijn afgeleid, zijn niet goed in staat om langer aan een opgave 

te werken. Als ze iets niet weten, denken ze: ’Dit is te moeilijk voor mij’ en vullen ze maar iets 

in om ervan af te zijn. Het kan ook zijn dat ze maar één manier hebben om het probleem op 

te lossen. Lukt dat niet, dan kunnen ze niet verder.  

Tip: laat de vraag even laten liggen en ga later terug naar die vraag. 

 

4 Flexibel denken 

Het is belangrijk dat je een vraag ontleedt en op zoek gaat naar de verschillende 

elementen die erin verwerkt worden. Met een louter reproductief antwoord is de docent niet 

tevreden: je moet verbanden leggen, oorzaak en gevolg aan elkaar koppelen, conclusies 

formuleren, een standpunt verwoorden.  
Vraag: Ed Franck, ‘Zie ik nog eens terug?’ Welke rol speelt de beer uit het speelgoedmuseum voor 

Sara. 
Antwoord: tijdens het bezoek aan het speelgoedmuseum herbeleeft Sara het dodelijke ongeval van 

haar broertje. Ze ontmoet Nestor, de conservator van het museum, maar ook een kapotte beer. Aan 

hem kan ze haar gruwelijke fantasieën vertellen. De beer heeft een therapeutische functie. Nu kan ze 

onder woorden brengen wat haar grote probleem is: ze voelt zich verantwoordelijk voor het ongeluk 

dat haar broer overkomen is 

(therapeutische functie+uitleg)  

 

5 Streef naar nauwkeurigheid 

 

Veel studenten nemen genoegen met een half antwoord. Wordt er een verklaring gevraagd 

dan geven ze een oorzaak of een reden.  
Vraag: Marja Mulder, ‘Kapitein Koen’. Dit is ‘een samenleesboek’. Waarom heet dit zo? 

Antwoord 1: de moeilijke zinnen zijn klein gedrukt en de gemakkelijke zinnen groot. Na elk hoofdstuk 

zijn er vragen om met de kinderen te bespreken. beschrijving, maar geen uitleg 

Antwoord 2: dit is een boek waarin kinderen lezen op hun niveau (grote letters) en de ouders de 

moeilijke stukken (kleine letters). Dit zorgt er voor dat er toch nog een boeiend verhaal verteld kan 

worden en de auteur niet verplicht is volgens een bepaald leesniveau te schrijven. Dat zou immers 

betekenen dat hij alleen korte zinnen mocht gebruiken en eenvoudige eenlettergrepige woorden. 

Het antwoord bevat argumenten waarom dit een ‘samenleesboek’ heet. 

 
Tip: Beter is het om te proberen een nauwkeurig en volledig antwoord te geven dat ook precies bij de 

vraag past. Lees daarom direct na het beantwoorden van de vraag het antwoord nog eens over. 

Vervolgens formuleer je de vraag die bij het door jou gegeven antwoord past. Ontstaat er dan een 

duidelijk andere vraag dan in het examen staat, dan is je antwoord waarschijnlijk niet juist. Corrigeer 

dus fouten en vul antwoorden aan. 
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6 Gebruik wat je weet, maar verwerk dit als een antwoord. 

 

Studenten hebben vaak de neiging om alles op te schrijven wat ze over een onderwerp 

weten, maar vergeten daarbij concreet te antwoorden op de vraag van de docent. Ze 

rekenen er dan op dat de docent zelf het antwoord uit al de gegevens haalt. 

 

Vraag: Guy Didelez - Het PestActie Plan. Wat wordt er bedoeld met ‘het kastje’? 

Antwoord: mama’s buik is belangrijk in het verhaal omdat Sandra, de pester van Farida, erin komt vast 

te zitten. De gevoelens die haar daarbinnen overvallen (verbondenheid: ze komen allebei uit dezelfde 

situatie, nl. de baarmoeder) doen haar inzien dat ze verkeerd geweest is en dat ze Farida niet meer 

mag pesten. Duidelijk uitleg! 

 

7 Denk en communiceer helder en precies 

 

Taal en denken zijn hecht met elkaar verstrengeld. Vage taal weerspiegelt verward denken, 

net zoals heldere taal een weerspiegeling is van helder (maar niet noodzakelijkerwijs correct) 

denken. Studenten zouden zich in hun antwoordgedrag meer moeten toeleggen op precies 

taalgebruik: het correct benoemen van begrippen, relaties, processen en 

verschijnselen…Studenten lezen de teksten wel, ze doen het alleen te slordig en ze zijn snel 

tevreden met een neergeschreven antwoord. Opletten met afkortingen, symbolen… 

 

Vraag: Brigitte Minne, ‘Mama is verliefd’. Lies koopt op het einde van het boek ‘nieuwe 

nagels’ voor haar mama. Op deze manier bereidt ze naar eigen woorden ‘een grote ramp’ 

voor. Wat bedoelt ze eigenlijk? 

 

Antwoord: vlg. Lies wordt haar moeder hierdoor aantrekkelijker voor mannen en zal zij dus 

haar verliezen aan Richard die alles doet om Lies voor zich te winnen. L’s moeder maakt 

zich weer mooi, terwijl ze in het begin van het boek na haar echtscheiding wschl. niets meer 

te maken wou hebben met mannen. (Overgang?)Haar oma maakt haar duidelijk dat ze 

positief moet denken, nl. Richard aanvaarden. 

 

Slecht/moeilijk geformuleerde zinnen + storende afkortingen 

 

Adviezen 

a. Neem je tijd 

Ga niet eerder weg. Kijk je werk nog eens goed na om te zien of je geen fouten hebt 

gemaakt en of je niets vergeten bent. Ieder jaar slaan studenten weer vragen over. Dat 

zal jou toch niet gebeuren? Tien minuten eerder pauze kan je heel wat punten kosten. 

Misschien zelfs een heel jaar… 

b. Kies je vragen uit 

Accepteer dat je niet alle vragen juist kan maken. Kijk naar de puntenverdeling per vraag 

en kies je vragen uit. Verspil niet te veel tijd aan vragen waar in verhouding weinig 

punten op staan. 

c. Panikeer niet, blijf rustig 
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5.2 Voorbeeldvragen en -antwoorden 

5.2.1 Aardrijkskunde 

Vergelijk de januaritemperatuur van Winnipeg met die van Dallas. Verklaar het verschil. 

Winnipeg: -20°C tot -16°C of -24°C tot -20°C. Dallas: 4 tot 8 °C of 8 tot 12°C 

 Antwoord 1: 

Winnipeg is hoger gelegen aan een meer  warmt minder snel op. Slechtere invalshoek en 

bestralingsduur. Dallas aan oceaan, koelt langzaam af en geeft dus nog steeds warmte. Ligt 

in een vlakte, dichter bij de evenaar (=gunstiger bestralingshoek). 

Door warme zeestromen die wegvloeien van evenaar en zo deze kusten verwarmen. 

Is dit een goed antwoord? Waarom wel/niet? 

De student gebruikt het begrip ‘hoger’ verkeerd: hoger duidt in de aardrijkskunde op een 

niveauverschil. Je mag het niet gebruiken als je breedteverschil bedoelt. 

Telegramstijl: de verbanden tss. zinnen gaan verloren 

TIP: schrijf antwoorden uit en gebruik de juiste termen (=vaktaal) 

 

Antwoord 2: 

In Winnipeg  -15 - -10°C 

In Dallas  0 - 5 

Dit komt doordat Winnipeg hoger ligt en dus ook dichter bij de poolstreek. Dallas ligt er 

verder vanaf en dus dichter bij de evenaar. 

Is dit een goed antwoord? Waarom wel/niet? 

Het begrip ‘hoger’ wordt weer fout gebruikt. 

Antwoord 3: 

Winnipeg: < 25 mm 

Dallas. 50-100mm 

Verschil: ligging bij de oceaan. Dallas krijgt maritieme lucht dus meer regen. 

Is dit een goed antwoord? Waarom wel/niet? 

De student heeft het over de neerslag. De vraag gaat over temperatuurverschil! 

Antwoord 4: 

- Ze liggen op een andere breedtecirkel dus de invalshoeken van de zonnestralen 

verschillen. 

- De warme of koude zeestromen kunnen hier ook invloed op hebben. 

Is dit een goed antwoord? Waarom wel/niet? 

 

De student geeft een juiste verklaring, maar hij maakt geen vergelijking zoals gevraagd. Wat 

is het effect op de temperatuur? 
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Antwoord 5: 

In Winnipeg is het kouder omdat dit (?)  dichter bij een waterstroom ligt  koudere winden. 

Is dit een goed antwoord? Waarom wel/niet? 

Het begrip ‘waterstroom’ bestaat niet! Straalstroom wel. De student moet de juiste vaktaal 

beheersen. De betekenis van de pijl is ook niet duidelijk. 

 

Antwoord 6: 

Januaritemperatuur Winnipeg:  -20 °C tot -16°C (stap 1) 

Januaritemperatuur Dallas: 8°C tot 12°C  

Verschil: het is veel kouder in Winnipeg dan in Dallas. (stap 2) 

Verklaring: Dallas ligt dichter bij de evenaar. De invalshoek van zonnestralen is rechter dan 

in Winnipeg  meer energie  meer opwarming. (stap 3) 

Is dit een goed antwoord? Waarom wel/niet? 

Ja. Goed gestructureerd in verschillende stappen: temperatuur, verschil, verklaring 

 

Tip van de docent aardrijkskunde: met een tekening kan je ook veel duidelijk maken  
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Bespreek de regionale verschillen in bedrijfsgrootte in de landbouw. Verklaar de 

verschillen. 

 
 

Het juiste antwoord: 

In Wallonië, de Polders en de Leemstreek zijn de bedrijven groter. Hier doet men aan 

extensieve landbouw (runderen op de weide en akkerbouw) =vaktaal!. 

In de rest van Vlaanderen is er weinig ruimte ter beschikking voor de landbouw. De 

landbouwers kozen voor een intensieve vorm van landbouw. Op een beperkte oppervlakte 

investeren ze veel tijd en geld en bereiken zo een hoge opbrengst per oppervlakte-eenheid 

(groenteteelt, fruitteelt, niet-grondgebonden veehouderij zoals kippen). 

 

Antwoord 1 

Wat loopt er fout in onderstaand antwoord? 

In de Ardennen (Wallonië) zijn de mogelijkheden tot bedrijfsgrootte kleiner.(formulering klopt 

niet) 

1. Er wonen minder mensen dan in Vlaanderen. 

2. Aan landbouw kan men minder doen, want de bodem is hiervoor minder geschikt. 

In Brussel is ook niet veel mogelijkheid → te stedelijk. 

In Vlaanderen → beter dankzij bodem. 

Dus meer mogelijkheden tot bedrijfsgrootte in de landbouw in Vlaanderen. 

 

Uitleg: fout antwoord: ‘grootte’ wordt fout geïnterpreteerd. Geen antwoord op de vraag. Er 

wordt gevraagd om de regionale verschillen te verklaren. Dat doet de student niet. Hij geeft 

hierover geen uitleg. 
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Antwoord 2  

 

Wat loopt er fout in onderstaand antwoord? 

- De bedrijven in Wallonië betrekken een grotere oppervlakte, vooral gelegen in de 

Weidestreek. 

- De bedrijven in Vlaanderen situeren zich in de Leemstreek. 

 

→ In Vlaanderen zijn er betere landbouwgronden (bv. Zandleemstreek), dus de bedrijven 

van Vlaanderen situeren zich in de Leemstreek, waar landbouwproducten verbouwd worden.  

In Wallonië liggen de bedrijven vooral in de Weidestreek en Fagne-Famenne, hier zal men 

dus handelen in vee. 

 

Uitleg: 

Niet goed: geen antwoord op de vraag: naast de kwestie. De student herhaalt zich in zijn 

antwoord. De verklaring in deel 2 is in feite een herhaling van wat hij eerder schreef. Hij geeft 

geen verklaring voor de verschillen. 

 

Tip: zorg voor structuur in je antwoord: eerst verschillen bespreken, daarna verklaren. 
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5.2.2 Godsdienst 

a. Teken het communicatieschema vanuit de huidige visie op godsdienst. 

b. Geef aan bij welke beginsituatie dit schema aansluit. 

c. Geef aan wat het doel is van godsdienst vanuit dit schema. 

d. Leg dat doel uit. 

 

Hieronder vind je het juiste antwoord. 

a. Tekening  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Beginsituatie: leerlingen in de klas verschillen op vlak van geloof en zijn ook niet 

allemaal gelovig of christelijk gelovig. Zij hebben gemeenschappelijk dat ze allemaal 

levensvragen hebben. 

c. Doel van godsdienst is ‘levensbeschouwelijke vorming in christelijk prespectief’. 

d. Dit doel houdt in dat leerlingen leren nadenken over (hun) levensvragen en daarbij 

geconfronteerd worden met verschillende antwoorden op die levensvragen, maar 

altijd ook met het christelijk antwoord. Van daaruit worden ze gevormd om een 

persoonlijk antwoord op de levensvragen te geven. 
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Antwoord 1: 

a. Tekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Het sluit aan bij de beginsituatie van godsdienst nl. iedereen heeft en geloof en l l 

levensvragen. Het geloof verschilt van persoon tot persoon. 

c. een antwoord vinden op levensvragen 

d.  

- verkennen: levensvragen stellen en antwoorden zoeken 

- verdiepen: antwoorden bespreken en stilstaan bij het christelijk standpunt 

- integreren: ieder krijgt een eigen antwoord op zijn levensvraag 

 Men probeert de kinderen zo goed mogelijk te sturen, zodat ze kunnen omgaan met 

levensvragen en hun antwoorden vinden. 

 

Deze student kreeg amper 0,5/4.  Weet jij waarom? 
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Antwoord 2: 

a. Tekening  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Beginsituatie godsdienst: alle kinderen zijn verschillend gelovig, maar ze hebben wel 

verschillende levensvragen. Het sluit aan bij Godsdienst. 

c. Communicatievisie 

d. Het vak godsdienst wordt gezien als een levensbeschouwend godsdienstig vak, 

waarbij leerlingen door communicatie met andere leerlingen levensvisies en andere 

opvattingen tot een bewuste en betere levensbeschouwing komen. Het doel is dus 

niet de leerlingen meer christen te maken, maar het doel is dat de leerlingen een 

beeld krijgen over de eigenheid van het christelijk antwoord en dat ze zelf een 

antwoord vinden. 

 

Deze student kreeg  3/4.  Weet jij waar de student een puntje verloor? 
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Antwoord 3: 

a. Tekening  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Alle kinderen zijn op een verschillende manier gelovig, maar allen stellen ze 

levensvragen gemeenschappelijk. 

c en d. Doel: levensbeschouwelijke vorming vanuit christelijk perspectief. 

Kinderen zoeken naar levensvragen en naar de antwoorden hierop, maar het 

christelijke antwoord krijgt bijzondere aandacht. 

 

Wat vind je van bovenstaand antwoord? 
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Antwoord 4: 

a. Tekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Bij een christelijke levensvisie. 

c. Het voeren van levensbeschouwelijke gesprekken. 

d. Je kan elke levensvisie vanuit een ander standpunt bekijken. Iedereen bekijkt een 

levensvisie anders. Je wordt ermee geconfronteerd door de actualiteit. Ook kom je 

wel eens mensen tegen met een andere levensvisie. 

 

Deze student kon geen enkel puntje sprokkelen. Waarom? 
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6 Luisteren 

6.1 Terzake: ‘Zeg eens precies wat je bedoeld’ 

1. Kijk en luister naar het fragment uit TerZake (januari 2009). Noteer ondertussen welke 

woorden je niet begrijpt. 

 

 

 

 

 

 

Vat in maximum drie regels samen waarover dit fragment ging. 

 

 

 

 

 

 

 

Kon je uit de context afleiden wat de moeilijke woorden betekenen? Zo ja, schrijf dan hieronder 

de betekenis. 

 

 

  



46 
 

2. Moeilijke woorden verklaren 

Een student vertelt: 

‘De hoofdzaak was nog altijd de inhoud. En de spelling… ben  ik daar een paar punten door 

kwijt, dat is niet erg, compenseert wel met de inhoud.’ 

 

 Wat betekent ‘compenseren’? Wat betekent ‘compenseren’? Tegen elkaar doen 

opwegen: het ene heeft het andere op. 

 

Jan Missinne, lector Nederlands Arteveldehogeschool, Gent, zegt: 

‘Ik werp niet echt een steen naar het secundair onderwijs, maar als u het bekijkt in het 

perspectief van spelling, dan schieten zij tekort.’ 

 

 Wat is een lector? 

Latijn: legere, lectum=lezen. Een leek die eventueel de 2de lezing doet in de misviering.  

HO: titel van een leerkracht. Andere naam: docent 

 Wat betekent ‘perspectief’? 

In het kader van, in het vooruitzicht, met het oog op 

 Wat betekent ‘een steen werpen naar iemand?’ 

Iemand van iets beschuldigen 

Vervolgens zegt hij: 

‘Er gaan stemmen op, die ik wel begrijp, van, ja, spelling in een boodschappenlijstje is toch 

wel niet zo belangrijk als spelling in een sollicitatiebrief. Dat staat uiteraard buiten kijf, maar 

het is opvoedkundig toch wel lastig voor kinderen, en zeker voor de gemiddelde leerling en de 

minder sterke leerling in 70% van de gevallen niet zo op spelling te moeten letten en plotseling 

in een aantal beperkte situaties wel. Ik zou ervoor pleiten om altijd zorg te vragen voor spelling, 

maar als leerkracht alleen fouten te sanctioneren in de omstandigheden waarin mensen er ook 

zwaar aan tillen.’ 

 

Wat betekenen volgende zinnen/woorden? 

 Er gaan stemmen op: er zijn mensen die zeggen dat … 

 Dat staat buiten kijf: dat staat niet ter discussie 

 Ik zou ervoor pleiten: een pleidooi houden, redenen aanvoeren ter verdediging, willen 
argumenteren 

 sanctioneren: bestraffen 

En hij zegt: 

‘Ik denk niet dat ik reactionair ben, dat ik terug wil naar de tijd van vroeger, toen spelling 

blijkbaar het belangrijkste was op taalgebied. Dat is natuurlijk passé, maar zorg voor taal, liefde 

voor taal, zin voor afwerking, zin voor diepgang, met het adagium van vroeger: niet het vele is 

goed, maar het goede is veel.’ 

 

Wat betekenen volgende woorden? 

 reactionair: iemand die streeft naar het behoud van het oude en het nieuwe afwijst 

(=conservatief) 

 passé: voorbij = behorend tot het verleden 

 adagium: spreekwoord/gezegde 
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Ruth Vanderswalmen, onderzoekster Arteveldehogeschool, zegt: 

‘In het secundair onderwijs zien we vaak dat er aan  spelling in de eerste graad wel nog 

expliciet wordt gewerkt, maar zien we in de latere graden toch echt dat het niet meer zo 

expliciet aan bod komt, ook niet binnen het Nederlands en zien we al helemaal dat niet binnen 

elk vak er aandacht aan besteed wordt.’ 

 

 Wat betekent ‘expliciet’? met veel woorden geuit: uitdrukkelijk. Tegengesteld aan 

impliciet (=stilzwijgend) 

 

Interviewer: ‘Spelling is op dat moment niet zo belangrijk?’ 

Student: ‘Op informele manier? Nee, zo lang je elkaar maar begrijpt, is het goed.’ 

 

 Wat betekent ‘informeel’? niet in overeenstemming met de voorgeschreven vorm; 

afwijkend, zich niet houden aan formaliteiten 

 

6.2 Een les in een auditorium: ‘Taalschat’ 

6.2.1 Fragment 1: 0’ – 10’ 

Beantwoord de volgende vragen: 

a. Leg uit in 30 woorden: ‘Het door interventies bewust uitlokken van de autonomie van 

het kind’. 

Interventies: tussenkomsten 

Uitlokken: in gang zetten 

Autonomie (Grieks): zelfstandig 

b. Leg uit in 20 woorden: ‘Wanneer is taal een doel?’ 

De taal als systeem bestuderen. 

 

c. Leg uit in 20 woorden: ‘Wat is een spraakkunst?’ 

 

 

d. Leg uit wat een zekere meneer Hullebus uit Brugge beweerde over vaardigheden en 

kennis. 
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6.2.2 Fragment 1: 38’ – 51’ 

Opdracht 

1. Neem nota’s tijdens deze les. 

2. Maak hiervan een samenvatting 

Samenvatting 
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6.2.3. Examenvragen 

1. Leg uit met een voorbeeld 

 NT2-sprekers: kinderen/mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal, maar de 

2de taal is die ze bv. leren op school 

 Functiewoorden: grammaticaal woord dat dient om bep. betrekkingen tussen zinsdelen 

uit te drukken, zoals bv. lidwoorden, voorzetsels, voegwoorden en voornaamwoorden 

antoniem: inhoudswoord 

 

 Salto: een screeningsinstrument taalvaardigheid voor leerlingen die in het eerste 

leerjaar starten. 

 Mentaal lexicon: het mentale lexicon fungeert als opslagplaats van woorden in het 

grotere netwerk van het geheugen, meer in het bijzonder het langetermijngeheugen. 

Het bevat ook semantische en syntactische informatie, dus over de betekenis en hoe 

een woord is ingebed in een zin, over de woordvormen en de manier waarop het woord 

wordt uitgesproken. 

 
2. Wat is het verschil tussen taalvaardigheid en taalkennis? 

Taalvaardigheid: de mate waarin je een taal goed spreekt en schrijft 

Taalkennis: kennis van het systeem van een bepaalde taal 

Taalvaardigheid is wat kinderen in natuurlijke situaties met taal kunnen doen. 
Taalkennis  is wat ze theoretisch over taal weten. 

3. Woordenschatverwerving 

3.1. Leg deze figuur uit.  

 

 

 

 

 

 

 

Deze figuur toont het verschil in woordenschatverwerving tussen een kind van wie de 

thuistaal Nederlands is en een NT2-kind (= Turks/ Marokkaans) 

3.2. Wat betekent dit voor de slaagkansen van een kind in de lagere school? 

De verwerving van de schooltaal is een probleem: woordenschat is nodig om te kunnen 

conceptualiseren en cognitief abstract te kunnen denken. 

4. In welke mate beïnvloeden de socio-etnische/socio-culturele verschillen de slaagkansen 
van het kind in de lagere school?  
Onderzoek heeft uitgewezen dat vooral de socio-economische factoren een grote rol 
spelen bij het al dan niet slagen van kinderen in de lagere school en niet de socio-
etnische verschillen. Anderzijds hebben kinderen uit socio-etnische milieus meer kans 
om ook SES-leerlingen te zijn. Belangrijk in dat verband is de scholingsgraad van de 
moeder. De sociale status is een belangrijke voorspeller voor studiesucces. 
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