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Hoofdstuk 2 Grafieken beschrijven

In hoofdstuk 2 oefen je verder met het beschrijven van onderzoeksgegevens.
Je leert hoe je een zin maakt met het beschrijven van informatie en leert hoe je gebruik maakt van de
juiste congruentie tussen onderwerp en persoonsvorm in zinnen met aantallen en percentages.
Daarnaast leer je de vervoegingen van de werkwoorden die je gebruikt voor het beschrijven van
gegevens in de verschillende werkwoordstijden. 

In de studieles ga je zelf aan de slag met het maken van zinnen met deze werkwoorden in verschillende
tijden. Ook ga je een tekst schrijven over een grafiek. Daarna ga je zelf een grafiek maken en daar een
tekst bij schrijven. In deze opdracht kun je dus al je opgedane kennis van hoofdstuk
1 en 2 in de praktijk brengen. Je sluit af met je taaldagboek en 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.

Hoofdstuk 2  Grafieken beschrijven



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
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Hoofdstuk 2 Grafieken beschrijven

Is het gestegen of gedaald?
Is het gestegen of gedaald? 

 
Volgens mij is het gelijk gebleven.
Volgens mij is het gelijk gebleven.

 
Oh, constant gebleven bedoel je? 
Oh, constant gebleven bedoel je? 

 
Volgens mij was er een sterke stijging!
Volgens mij was er een sterke stijging!

 
Nee, joh, het is juist enorm afgenomen.
Nee, joh, het is juist enorm afgenomen.

 
Oh, ja, nu zie ik het ook. 
Oh, ja, nu zie ik het ook. 

 
Wat een enorme afname!
Wat een enorme afname!

 
Ja, het percentage is duidelijk afgenomen.
Ja, het percentage is duidelijk afgenomen. 



Volgens ons jaarlijkse onderzoek ______________ het afgelopen jaar 47,7% van de huishoudens

een huisdier.

23,4% van de Nederlandse huishoudens ____________ een kat; 17,8% ________________ een

hond.

Aquariumvissen ____________ met 7,2% toch nog in de top 3 van meest gehouden dieren.

Wat opvallend is, is dat maar een derde van de kopers van een huisdier van tevoren informatie

_______________________ingewonnen.

Steeds meer mensen geven aan dat ze geen huisdier willen om hygiënische redenen. Een andere

genoemde reden ______________ dat de kosten van een huisdier te hoog __________.

Tijdens de vakantie _______________________ een kwart van de hondenbezitters zijn dier bij

familie, buren en kennissen.

Meer dan een derde __________________ de hond gewoon mee op vakantie.

10% __________________ zijn viervoeter tijdens de vakantie logeren in een dierenpension.

Voor katten ligt vakantie heel anders. Slechts 5% van de kattenbezitters (92.000 om precies te zijn)

________________ervoor hun kat tijdens de vakantie in een dierenpension te plaatsen.

Verreweg de meeste katten ___________________ echter door familie, buren en kennissen

verzorgd in het huis van de eigenaar (62%).

Hoe de resterende 33% van de katten aan eten ___________________ ? Dat vertelt het

onderzoek niet.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Oefening 2   Enkelvoud of meervoud?
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Grafieken beschrijven

Lees onderstaande zinnen over een onderzoek naar huisdieren en vul de zinnen aan. 

Kies uit deze werkwoorden (LET OP: je moet de werkwoorden vervoegen!):

brengen - nemen (3x) - hebben - kiezen (2x) - komen - laten - staan -
worden - zijn (2x)



Oefening 3   Zinnen met aantallen en percentages

Hoofdstuk 2 
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Grafieken beschrijven

Je gaat zinnen maken met onderstaande situaties. Bekijk de situaties en schrijf een complete
zin. Gebruik de informatie uit oefening 3.

33% van de Arubaanse mannen enorm bang

52% van de Nederlanders meer dan drie keer per jaar 

17,8 % van de Nederlanders ‘s avonds

60% van de buitenlanders in Nederland nooit

Een kwart van de studenten weekend

78% van de Nederlanders met Kerstmis

63% van de kinderen tussen 6 en 10 jaar niet meer

10% van de Nederlanders te weinig

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________



In deze  module heb je een aantal werkwoorden gezien voor het beschrijven van statistische
informatie. 
Hieronder zie je een aantal van deze werkwoorden. Deze kun je natuurlijk ook vervoegen. 

Vervoeg de werkwoorden in onderstaande tabel. Als voorbeeld krijg je al het werkwoord
toenemen. 
Vul zelf de andere zes werkwoorden in.

Oefening 4   Gestegen of gedaald?
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Hele werkwoord

Tegenwoordige tijd 
enkelvoud

Tegenwoordige tijd 
meervoud

Imperfectum 
enkelvoud

Imperfectum 
meervoud

Perfectum 
enkelvoud

Perfectum 
meervoud

Separabel? 

neemt toe

nemen toe

nam toe

namen toe

is 
toegenomen

zijn 
toegenomen

ja

toenemen stijgenafnemen groeien krimpen dalen gelijk
blijven



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
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Hoofdstuk 2 Grafieken beschrijven

Hoeveel procent van deze les was interessant?
Hoeveel procent van deze les was interessant?

 
Nou, ongeveer 50% schat ik.
Nou, ongeveer 50% schat ik. 

 
Wat? Slechts 50%?
Wat? Slechts 50%?

 
Dat is wel erg laag hoor.
Dat is wel erg laag hoor.

 
Hoe kunnen we het laten stijgen?
Hoe kunnen we het laten stijgen?

 
Misschien kunnen we af en toe een video kijken.
Misschien kunnen we af en toe een video kijken.

 
Dat zal onze interesse wel laten toenemen.
Dat zal onze interesse wel laten toenemen.

 
En misschien af en toe een toets?
En misschien af en toe een toets?

 
Neeee, daardoor daalt onze interesse enorm!
Neeee, daardoor daalt onze interesse enorm!



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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Hoofdstuk 2 

Mijn moeilijke woorden

Handige websites 

Tips van andere studenten 

Vragen die ik nog heb aan mijn docent 

Dingen die ik nog moeilijk vind

StudielesGrafieken beschrijven
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Hoofdstuk 2 

Oefening 1   In welke tijd?

StudielesGrafieken beschrijven

Maak goede zinnen met de werkwoorden. Let goed op de tijd en het onderwerp. 
Maak steeds een zin op 3 manieren:

1. Tegenwoordige tijd 
2. Imperfectum
3. Perfectum

Voorbeeld 
(dalen)
1. De kosten voor levensonderhoud dalen.
2. De kosten voor levensonderhoud daalden.
3. De kosten voor levensonderhoud zijn gedaald.

1 (toenemen)
1. Het aantal studenten met een auto _______________________________________ 
2. Het aantal studenten met een auto _______________________________________ 
3. Het aantal studenten met een auto ________________________________________

2 (afnemen)
1. De kosten voor boodschappen ____________________________________________
2. De kosten voor boodschappen ____________________________________________
3. De kosten voor boodschappen ____________________________________________
 
3 (stijgen)
1. Het aantal kinderen met een bril ___________________________________________
2. Het aantal kinderen met een bril ___________________________________________
3. Het aantal kinderen met een bril ___________________________________________

4 (constant blijven)
1. Het percentage internationale studenten in Nederland ____________________________
2. Het percentage internationale studenten in Nederland ____________________________
3. Het percentage internationale studenten in Nederland ____________________________

5 (groeien)
1. Het aantal studenten dat een diploma behaalt, _________________________________
2. Het aantal studenten dat een diploma behaalt, _________________________________
3. Het aantal studenten dat een diploma behaalt, _________________________________

6 (hetzelfde blijven)  
1. De kosten voor studieboeken ______________________________________________
2. De kosten voor studieboeken ______________________________________________  
3. De kosten voor studieboeken ______________________________________________ 

7 (omhoog gaan - omlaag gaan)  
1. Als mijn kennis over het Nederlands __________________________, _____________ mijn
onzekerheid over mijn taalkennis _______________________________________________
2.  Omdat mijn kennis over het Nederlands __________________________, _____________
mijn onzekerheid over mijn taalkennis _______________________________________________           
3. Omdat mijn kennis over het Nederlands __________________________, _____________ mijn
onzekerheid over mijn taalkennis _______________________________________________



Hoofdstuk 2 
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Oefening 2   Informatie geven over een grafiek

Studieles

Hieronder zie je de cijfers van Sara in periode 1 en periode 2 van dit schooljaar. Maak de tekst compleet.

Grafieken beschrijven

Deze grafiek geeft informatie over ____________________________________________.

Er wordt informatie gegeven over ______________ vakken en __________ periodes. 

De cijfers zijn weergegeven in ___________________________________. 

Sara’s cijfers voor Nederlands zijn tussen periode 1 en 2 sterk ___________________, net als

voor het vak ______________________________. 

Haar cijfers voor Spaans en wiskunde daarentegen zijn flink ________________________. 

Sara’s cijfers voor aardrijkskunde en geschiedenis _______________________________.

Haar cijfer voor biologie _______________________ licht, terwijl haar cijfer voor Papiaments

____________________. Concluderend kun je zeggen dat

______________________________________________. Mijn advies aan Sara is

_____________________________________________________. Dan weet ik zeker dat al

haar cijfers in periode 3 zullen ____________________________.



Hoofdstuk 2 
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Oefening 3   Zelf een grafiek maken

Studieles

is gestegen – is gedaald – het percentage – de stijging – de daling – waarschijnlijk –
blijft constant – de toename – de afname – sterk – licht – concluderend

Grafieken beschrijven

Teken nu zelf een grafiek. Het mag natuurlijk onzin zijn. Geef daarna de informatie uit de
grafiek in een tekst weer.  

Let op! Deze woorden moeten in je tekst voorkomen, dus zorg dat je grafiek hierbij past: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Mijn taaldagboek datum:

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

 

Beschrijf een leersituatie uit de afgelopen periode. 
Gebruik de informatie uit oefening 4 van hoofdstuk 1 om de inleiding, kern en conclusies te beschrijven. 



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

_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________

Hoofdstuk 2 

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:

Grafieken beschrijven
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