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In dit hoofdstuk leer je wat een taalriedel is en hoe het werkt. Je leest een tekst over Roberto die verhuist
vanuit Aruba naar Nederland. Hij vertelt welke verschillen hem opvallen, vooral met betrekking tot het
omgaan met tijd. Je leert woordenschat en uitdrukkingen met betrekking tot cultuur, vergelijkingen
en tijd. Daarnaast oefen je met de constructie om … te en leer je uitdrukkingen en spreekwoorden met
betrekking tot tijd. 

In de studieles oefen je nog een keer met de constructie om… te  en een reden geven met de
conjunctie want. Je gaat een tekst schrijven over het omgaan met tijd op jouw eiland voor iemand die
naar jouw eiland gaat verhuizen, net zoals Roberto verhuisde naar Nederland. Je gaat een gatentekst
maken met vocabulaire uit het hoofdstuk om een medeleerling te testen en je maakt een begin met je
taaldagboek en je taalthermometer.

December 2020

Het pakket NVT+ is door Petra van Gent (concept modules NVT+) en Bureau NVT (overzichten, uitwerking
modules NVT+, handleiding en lesbrieven NVT+) ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Taalunie,
dankzij financiële ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

U mag dit materiaal delen en bewerken voor uw eigen lessen. 
Indien u het lesmateriaal deelt, dient u de naam van het project en ontwikkelaars
te vermelden. U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
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Luister goed naar de docent. 
De docent leest voor. 
Herhaal samen wat de docent zei.
Doe de hele taalriedel daarna nog een keer samen met de docent, op tempo.
Let goed op de uitspraak en intonatie. 

Oefening 1   Taalriedel

Goedemorgen!
Goedemorgen!  

 
Kom binnen! 
Kom binnen!

 
Alles goed? 
Alles goed?

 
Ja, alles prima!
Ja, alles prima!

 
Ga snel zitten!
Ga snel zitten!

 
Fijn dat we allemaal op tijd zijn!
Fijn dat we allemaal op tijd zijn!

 
Laten we vlug beginnen. 
Laten we vlug beginnen. 

 
De tijd vliegt!
De tijd vliegt!
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Wat viel jou op toen je in Nederland kwam wonen? 
Ik vond Nederlanders direct heel aardig, maar ik was wel gewaarschuwd dat ze in de ogen van
sommige mensen nogal direct zijn. ‘Bot’, zegt de een. ‘Onbeschoft’, vindt de ander.
 
Waarom wordt dat dan gezegd denk je? 
Volgens mij zijn Nederlanders niet bot of onbeschoft, maar willen ze in een gesprek vooral snel ter
zake komen. Dat wil zeggen dat ze geen tijd verspillen aan dingen die in hun ogen niet zo
belangrijk zijn. Nederlanders zijn efficiënt! Om hun doel te bereiken, willen ze anderen zo min
mogelijk storen. Ze willen niet onnodig de tijd van een ander in beslag nemen want je weet het: ‘tijd
is geld’! Dan groeten ze soms niet, maar beginnen ze direct. Sommige mensen vinden dat
onbeleefd. 

Waarom is dat dan denk je? 
Sommige mensen vinden het heel belangrijk om eerst te groeten, voordat je ter zake komt. Ze
denken al snel: ‘wat onbeschoft!’ wanneer iemand zomaar een vraag stelt, zonder eerst te groeten.
Ze hebben het gevoel geen respect te krijgen. Door te groeten en te informeren naar wat iemand
gedaan heeft of hoe hij zich voelt, toon je interesse en daarmee respect. Wie zomaar met de deur
in huis valt, toont geen respect. Toch? Dat is in ieder geval in veel culturen zo. 
 
Heb je dat wel eens besproken met je Nederlandse vrienden? 
 Nou, toen ik vroeg aan mijn Nederlandse vrienden waarom ze dat deden, waren ze heel erg
verbaasd. “Waar heb je het over?” vroegen ze. Ze waren zich er helemaal niet van bewust! “Maar
ik vroeg het toch aardig? Ik zei toch eerst ‘Hey Roberto’?” Ze vonden zichzelf helemaal niet
onbeleefd of direct of bot, maar gewoon normaal. Toen dacht ik: “misschien is het wel een
cultuurverschil!”
Ik ben er een beetje over gaan lezen en over gaan praten met mensen. En weet je wat ik grappig
vond? De meeste Nederlanders die ik sprak, hadden helemaal niet door dat sommige mensen dat
directe onbeleefd vonden. En weet je wat nog meer grappig was? Ik kwam erachter dat veel
Nederlanders te laat komen juist zien als een teken van respectloosheid. 
 
Hoezo dan? 
Ze krijgen hierdoor het gevoel dat jij ze niet belangrijk vindt. Ze vinden het vervelend als het vaak
gebeurt. Ook vinden ze het belangrijk om iets te laten weten als je te laat komt en om er iets over
te zeggen als je aankomt. Ik heb echt wel Nederlandse vrienden die zelf ook vaak op ’t nippertje
aan komen fietsen hoor, maar dit werd toch wel door veel mensen genoemd als respectloos. 
Het gaat dus niet om de tien minuten die je te laat bent. Het gaat om het gevoel dat je iemand
geeft. Het gevoel dat mensen hebben als iemand te laat komt, is hetzelfde gevoel dat je kunt
hebben als iemand vergeet te groeten. Het voelt respectloos! Alsof jij niet belangrijk genoeg bent.
Blijkbaar is denken over tijd heel cultuurgebonden. 
 
Jam karet 
7 Een Indonesische vriend van me leerde me het begrip ‘jam karet’, wat blijkbaar iets betekent als
rubberen of elastische tijd. Hij vertelde dat een bus in Indonesië gerust drie uur later kan komen of
dat een boot veel later kan vertrekken dan gepland en dat Indonesiërs daar eigenlijk meestal heel
relaxed mee omgaan. HIj lacht zich kapot als hij mensen hier na 2 minuten op hun telefoon ziet
kijken en zich afvragen waar de trein blijft. Drie uur later! Poeh, ik weet niet of het wat voor mij is,
die jam karet! Dan zou ik denk ik zelfs mijn geduld verliezen… 

Oefening 2   Tijd en cultuur

Hoofdstuk 1 Heb je even?

Als je gaat verhuizen naar een ander land, vallen sommige dingen je op. Roberto (24) uit Aruba
vertelt over zijn ervaring toen hij in Nederland kwam wonen. 

Interview met Roberto (24) uit Aruba.
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 A Noteer de woorden uit de tekst die cursief gedrukt zijn.

Oefening 2   Tijd en cultuur (vervolg)

Hoofdstuk 1 Heb je even?

    Ken je de betekenis? Overleg met een medestudent. 
    Noteer de betekenis in een taal die je goed beheerst of in het Nederlands. 

B  Bespreek met elkaar de informatie uit de tekst. Wat was nieuw voor je? 

C  Denk je dat mensen uit andere culturen iets in jouw gedrag of jouw cultuur onbeleefd  
     zouden vinden? Kun je een voorbeeld geven?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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B Je gaat oefenen met de constructie “om …. te + infinitief”. 

Wat vind jij belangrijk of niet belangrijk? Maak zinnen. 

Gebruik: 

heel belangrijk - belangrijk - niet zo belangrijk - niet belangrijk en een constructie met om …. te.

Voorbeeld: 

op tijd in de les zijn --> Ik vind het heel belangrijk om op tijd in de les te zijn.

1 Iemand begroeten

________________________________________________________________

2 U zeggen tegen iemand

________________________________________________________________

3  Beleefd zijn tegen iemand

________________________________________________________________

4 “Alsjeblieft” en “dankjewel” zeggen

________________________________________________________________

5 Iemand aankijken als je praat

________________________________________________________________

C Bedenk nog 3 voorbeelden van beleefd gedrag dat jij belangrijk vindt. Maak een zelfde soort zin als
hierboven:

 In de tekst lees je een paar keer een constructie met om … te + infinitief.

A Schrijf hieronder een voorbeeld uit de tekst op:

Oefening 3   Om ... te

Hoofdstuk 1 Heb je even?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Hieronder vind je een aantal uitdrukkingen over tijd in het Nederlands.

A Ken je de betekenis? 
   Bespreek de betekenis samen met een medestudent en schrijf de betekenis op. 

B Ken je ook uitdrukkingen over tijd in andere talen? 
   Noteer ze in de lege vakjes. Schrijf de Nederlandse betekenis eronder.  

Oefening 4   De tijd zal het leren 

Hoofdstuk 1 Heb je even?

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________
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Luister goed naar de docent. 
De docent leest voor. 
Herhaal samen wat de docent zei.
Doe de hele taalriedel daarna nog een keer samen met de docent, op tempo.
Let goed op de uitspraak en intonatie. 

Oefening 5   Taalriedel

Jongens, meisjes het is tijd.
Jongens, meisjes het is tijd.  

 
Het is alweer zo laat!
Het is alweer zo laat!

 
De tijd vliegt!
De tijd vliegt!

 
Tijd om te gaan!
Tijd om te gaan!

 
In een mum van tijd zien we elkaar weer.
In een mum van tijd zien we elkaar weer.

 
Tot snel dan maar!
Tot snel dan maar!

 
Fijne dag!
Fijne dag!
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De oefeningen in de studieles voer je zelfstandig uit. 
De bedoeling van deze studieles is dat je de stof nog eens herhaalt en verwerkt. 
Je hebt ruimte voor het opschrijven van moeilijke woorden, handige websites en tips van andere studenten. 
Ook kun je hieronder aan het einde van de studieles vragen opschrijven die je nog hebt aan je docent.
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Mijn moeilijke woorden

Handige websites 

Tips van andere studenten 

Vragen die ik nog heb aan mijn docent 

Dingen die ik nog moeilijk vind

Studieles



Situatie 1 
Je bent te laat voor de studieles met je studiegroepje. Ze zitten al een half uur zonder jou te werken. 
Wat kun je het beste doen vind jij? 

Situatie 2
Je werkgroep begint om 10.15 uur. Je bent te laat omdat je in de rij stond bij de kantine. Je opent de deur
van het lokaal. De docent kijkt verstoord want de les is al begonnen.
Wat kun je het beste doen vind jij? 

Situatie 3 
Je ziet op straat een jongen en een meisje ruziemaken. De jongen slaat het meisje. Jij bent als enige in de
buurt. 
Wat kun je het beste doen vind jij? 

Situatie 4 
Je doet samen met een medestudent een opdracht maar hij doet zijn werk niet. Steeds als jullie iets
afspreken, heeft hij een excuus. Jullie docent vraagt hoe de samenwerking gaat. 
Wat kun je het beste doen vind jij? 

Situatie 5 
Je docent legt in een werkcollege een opdracht uit. Je begrijpt de opdracht niet zo goed, maar bent bang om
met de rest van de klas erbij om extra uitleg te vragen..
Wat kun je het beste doen vind jij?

college 8:45 – 10:30 
pauze 9:30 – 9:40 

Laatkomers graag binnenkomen na de pauze.  

Bekijk de situaties en schrijf een antwoord. Gebruik een constructie met 
om … te + infinitief en want.
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Oefening 1   Wat vind jij?

Voorbeeld: 
Je hebt een college met honderden studenten. De les is al begonnen. Op de deur staat:

Wat kun je het beste doen vind jij?
Het is belangrijk om te wachten tot de pauze want het college is al begonnen. 

Studieles



_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Je hebt de tekst gelezen over Roberto die in Nederland kwam wonen. Nu ga je een tekst schrijven voor
mensen die gaan verhuizen naar jouw eiland.
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Oefening 2   Welkom op mijn eiland

De tekst moet te maken hebben met tijd en omgaan met tijd op jouw eiland. 
De tekst is 100-150 woorden lang.
De tekst bevat minimaal 3 keer de constructie om … te + infinitief. 
De tekst bevat minimaal 5 woorden of uitdrukkingen uit de leestekst van dit hoofdstuk (onderstreep ze).
 

Kies zelf de vorm van je tekst. 
Het mag een fictief interview zijn, een column of een informatieve tekst. 

Eisen aan de tekst:

Laat je tekst nakijken door je docent. 

Studieles



Stonden er woorden in die tekst die je daarvoor nog niet kende? 
Kies minimaal 10 woorden / uitdrukkingen uit de leestekst die je moeilijk vond.  
Maak zelf een gatentekst met die woorden / uitdrukkingen, net als het voorbeeld hieronder.

Je hebt het interview gelezen met Roberto die in Nederland kwam wonen. 

 
1.Schrijf de 10 woorden door elkaar in een blok.
2. Verzin een samenhangende tekst met de woorden.
3. Schrijf de tekst op en laat de woorden weg.
4. Schrijf de oplossing op een apart papier.
5. Laat een medestudent jouw gatentekst uitvoeren.
6. Kijk zijn/haar werk na en geef feedback.
7. Lever daarna alles in bij je docent.  

                  Vind je het schrijven van een samenhangende tekst met de woorden nog moeilijk?
                  Je mag ook zinnen maken waaruit de woorden / uitdrukkingen zijn weggelaten. 
                  Hieronder geven we 5 voorbeeldzinnen. 

Voorbeeld:

Hoofdstuk 1 Heb je even?
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Oefening 3   Woordenschat

Studieles

gevoel - voordeel - belediging - reden - bevolking

1.Wat is de ________________________ dat je die studie hebt gekozen?

2. Ik heb het ___________________ dat ik de toets goed heb gemaakt.  

3. Als iemand mij negeert, is dat voor mij een ____________________.

4. De __________________________ van dit land is heel vriendelijk .

5. Wat is het _____________________ van deze methode?



Wat gebeurde er? 
Wie waren erbij betrokken? 
Welke activiteiten heb jij verricht in de situatie? 
Welke resultaten zijn er geboekt? 

Wat heb ik gedaan?
Hoe voelde ik me daarbij? (zelfverzekerd, onzeker, opgelucht, etc) 
Wat dacht ik daarbij? 
Wat ging er goed?
Wat kan er beter? 

Wat heb ik geleerd en hoe heb ik geleerd?
Wat neem ik hiervan mee voor de toekomst?
Wat werkte heel goed voor mij? 
Wat werkte niet voor mij?
Wat zou ik nog willen herhalen? 
Wanneer had ik echt het gevoel dat ik aan het leren was? 

Aan het einde van elke studieles schrijf je 45 minuten in je taaldagboek. 
Je taaldagboek is een soort reflectieverslag. 
Dit zal je helpen bij het werken aan je taalvaardigheid en je inzicht geven in je taalvaardigheid en
manier van leren. Je mag natuurlijk ook tussendoor je taaldagboek schrijven. 

Wat is reflecteren? 

Reflecteren is bewust nadenken over je eigen handelen om op die manier je vaardigheden te vergroten. 
In een reflectieverslag reflecteer je dus op je eigen leren. 
Je geeft aan wat je hebt geleerd en/of wat je sterke en zwakke kanten zijn en je bespreekt je eigen
ontwikkeling. 
Ook in je vervolgstudie zul je dit waarschijnlijk vaak moeten doen.  

Hoe reflecteer je op je eigen leren?

Hieronder laten we zien hoe een zelfreflectie meestal wordt opgebouwd.

1. Inleiding 
In de inleiding bespreek je de context en het doel van je reflectie (het doel en het onderwerp).

2. Kern 
Beschrijf een leersituatie: 
In de kern beschrijf je steeds een belangrijke leersituatie voor jou. 

Analyseer de situatie:

3. Conclusie
In het laatste gedeelte bespreek je de conclusies. 
Je beschrijft wat je hebt geleerd en wat je nog moet leren. 

Hoe trek je conclusies? 
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Oefening 4  Mijn taaldagboek

Studieles

Opdracht
Schrijf nu de inleiding van de taaldagboek en beschrijf een leermoment uit de afgelopen fase. 
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Mijn taaldagboek 

Studieles

datum:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 



Hoe zeker voel ik me over mijn eigen taalvaardigheid? 
Hoe zelfverzekerd ben ik dat ik in het Nederlands kan gaan studeren?
Hoe hard heb ik gewerkt aan het verbeteren van mijn taalvaardigheid?
Heb ik voldoende gesproken in het Nederlands? 
Heb ik ook buiten de les iets gedaan aan mijn taalvaardigheid? 
Heb ik anderen geholpen met het verbeteren van hun taalvaardigheid?
Hoe plezierig vind ik het werken aan mijn eigen taalvaardigheid?
Hoe vaak ben je trots geweest op je taalvaardigheid? 
Hoe goed beheers je de stof die in dit hoofdstuk aan de orde kwam? 
Welk cijfer geef je je beheersing van het Nederlands op dit moment?         

Aan het einde van een hoofdstuk vul je  je eigen taalthermometer in. 
Bij het leren van een taal kun je door allerlei fases gaan, van frustratie tot blijdschap, van trots tot
schaamte.

Het invullen van de taalthermometer geeft je een indruk van jouw gevoel over het leren van
Nederlands. Je zal zien dat het elke week anders is, dat is heel normaal. Het is ook zinvol je
taalthermometer te bespreken met medestudenten en je docent. 

In de taalthermometer komen vragen aan de orde als: 
 

Opdracht
Vul nu je eerste taalthermometer in op de volgende pagina.
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Oefening 5 Mijn taalthermometer

Studieles



1. Mijn Nederlandse taalvaardigheid is op een goed niveau.

2. Ik kan zonder problemen in het Nederlands gaan studeren.

3. Ik heb hard gewerkt aan het verbeteren van mijn taalvaardigheid. 
  

4. Ik heb deze periode voldoende Nederlands gesproken.

5. Ik heb ook buiten de les iets gedaan aan mijn Nederlands.

6. Ik durf genoeg Nederlands te spreken in de les.

7. Ik heb anderen geholpen met het verbeteren van hun Nederlands.

8. Ik heb goed samengewerkt in de les.

10. Ik ben trots op wat ik kan in het Nederlands.

11. Ik begrijp alles wat we deze periode hebben geleerd, goed.

12. Geef jezelf een cijfer van 1 tot 10. 
      
      Op dit moment geef ik mezelf een                    voor Nederlands, want

_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
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Geef op een schaal van 1-5 aan of je het eens bent met de stelling of niet. 
1 betekent: ik ben het er helemaal NIET mee eens. 
5 betekent: ik ben het er helemaal mee eens.  

1 2 3 4 5

Mijn taalthermometer

Studieles

datum:


