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Hoofdstuk 1 Een beetje verliefd
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De titel zegt het al, dit hoofdstuk gaat over verliefdheid. Je begint met het kijken naar een college van 
 Gedragsbioloog dr. Claudia Vinke van de Universiteit Utrecht over de vraag of dieren ook verliefd
kunnen worden. Je gaat oefenen met het destilleren van belangrijke inhoud uit een college door het
opstellen van vragen aan je klasgenoten over dit college. Daarna leer je veelgebruikte uitdrukkingen met
betrekking tot liefde en verliefdheid en analyseer je de opbouw van een tekst. Je oefent ook nog met
de verleden tijd van werkwoorden met -ij- en sluit weer af met een taalriedel. 

In de studieles oefen je met tekstdoelen en genres. Daarna oefen je met veelgebruikte begrippen in
tekstanalyse zoals onderwerp, hoofdgedachte, probleemstelling en vraagstelling. Je gaat een adviestekst
schrijven waarbij je gebruikmaakt van de daarvoor geleerde structuren en uitdrukkingen. Tot slot schrijf je
in je taaldagboek en vul je je taalthermometer in.

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

Hoofdstuk 1 Een beetje verliefd

Ik heb vlinders in mijn buik!
Ik heb vlinders in mijn buik!

 
Ik doe geen oog dicht!
Ik doe geen oog dicht!

 
Ik krijg geen hap door mijn keel.
Ik krijg geen hap door mijn keel. 

 
Ik ben tot over mijn oren verliefd.
Ik ben tot over mijn oren verliefd. 

 
Ik kan aan niets anders denken.
Ik kan aan niets anders denken. 

 
Ik sta echt in vuur en vlam.
Ik sta echt in vuur en vlam. 

 
Hopelijk loop ik geen blauwtje.
Hopelijk loop ik geen blauwtje. 

 
Ik heb geen zin in een gebroken hart.
Ik heb geen zin in een gebroken hart. 
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Oefening 2   Kunnen dieren ook verliefd worden?

Hoofdstuk 1 Een beetje verliefd

Je gaat kijken naar een Gedragsbioloog dr. Claudia Vinke van de Universiteit Utrecht bij de
Universiteit van Nederland. 
Het gaat over verliefdheid en dieren. 

Vragen vooraf:

1. Denk jij dat dieren verliefd kunnen worden? Waarom wel of niet? 

2. Denk jij dat dieren monogame relaties hebben? Waarom wel of niet? 

3. Lijkt het je een interessant onderwerp? Waarom wel of niet? 

4. Je kunt bij de Universiteit van Nederland meer colleges vinden over verliefdheid. 
    Kijk naar de drie titels hieronder. Welke lijkt je het interessantst? Waarom? 

Wat is jouw slagingskans op tinder?     
Waarom gedragen verliefde mensen zich zo raar?   

Waarom verziekt verliefdheid je leven?     

Bekijk de video (https://www.universiteitvannederland.nl/college/kunnen-dieren-ook-verliefd-worden)
en schrijf hieronder minimaal 15 vragen over het college voor je klasgenoten. 
Noteer de antwoorden op een apart papier en lever een kopie van de vragen in bij je docent. 
Je klasgenoten moeten de vragen beantwoorden met behulp van de video. 
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https://www.universiteitvannederland.nl/college/wat-is-jouw-slagingskans-op-tinder
https://www.universiteitvannederland.nl/college/wat-is-jouw-slagingskans-op-tinder
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Oefening 3   Op een roze wolk

Hoofdstuk 1 Een beetje verliefd

Lees de tekst en schrijf de betekenis van de cursief gedrukte woorden en uitdrukkingen op. 

Verliefd, verloofd……..getrouwd of alleen met een gebroken hart?

Verliefd zijn…wie kent dat gevoel niet? Een jongen is verliefd op het knapste meisje in de klas, het
meisje op de jongen met dat prachtige haar… Iedereen is weleens verliefd, en jij? Heb jij wel eens
vlinders in je buik? Sta jij vaak in vuur en vlam? Of loop je altijd een blauwtje? 

Verliefdheid overkomt de meeste mensen meerdere malen in hun leven. Natuurlijk is het heerlijk om
verliefd te zijn, maar verliefd zijn heeft behalve voordelen, ook nadelen. 
Als je verliefd bent, is geen berg te hoog, geen dal te diep. Je kan de hele wereld aan. Je bent vol
motivatie, energie en enthousiasme! Je ziet alles door een roze bril. Maar….als je hevig verliefd bent,
kan dat ook leiden tot ernstige problemen! Je krijgt geen hap door je keel, loopt met je hoofd in de
wolken en doet geen oog dicht. Sommige mensen idealiseren hun partner en plaatsen hem of haar op
een voetstuk. Of je eist hem of haar voor 100% voor jou op en je bent alleen maar gelukkig zolang
hij/zij aan niets of niemand anders denkt dan aan jou en aan jou alleen! Kortom: je bindt die ander met
handen en voeten…. dat kan nooit lang goed gaan. Het probleem is dat veel verliefden door irrationele
ideeën volkomen afhankelijk worden van degene op wie ze verliefd zijn. Hoe gaan we om met deze
problemen, zodat het heerlijke gevoel blijft en niet leidt tot een gebroken hart?
Probeer altijd met beide benen op de grond te blijven staan, zelfs als je op een roze wolk zit.

Woorden en uitdrukkingen:
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Oefening 3   Op een roze wolk (vervolg)

Hoofdstuk 1 

Lees de tekst op de vorige pagina nog een keer en beantwoord de vragen.  

1 Wat is het onderwerp van deze tekst? 

2 De auteur probeert ervoor te zorgen dat jij na de eerste alinea verder leest.
Hoe zorgt hij/zij ervoor dat jij je betrokken voelt bij de tekst, zodat jij denkt: ‘He, die tekst gaat over
mij!?  Geef uitleg en voorbeelden.

3 In alinea 2 vind je voor- en nadelen van verliefd zijn. Met welk signaalwoord wordt hier de
tegenstelling tussen voor- en nadelen weergegeven?

4 Citeer het probleem dat gesteld wordt in deze tekst.

5. Welk advies staat er aan het einde van de tekst? 

Een beetje verliefd
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Onregelmatige werkwoorden met ‘ij’ krijgen in de verleden tijd meestal ‘e’.
 
1 De docent vervoegt het eerste werkwoord: luister naar de docent en herhaal.
2 De docent wijst een leerling aan die het tweede werkwoord vervoegt…herhaal.
Ga zo verder.

Probeer er een goed ritme in te krijgen en noteer de vormen.

Oefening 4   Onregelmatige werkwoorden

Hoofdstuk 1 

begrijpen

bekijken

beschrijven

bewijzen

blijven

bijten

grijpen

kijken

krijgen

lijken

blijken

rijden

schrijven

stijgen

verdwijnen

wijzen

Leer deze werkwoorden thuis!

begreep begreep heeft begrepen

Een beetje verliefd
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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

Hoofdstuk 1 

Heb je het begrepen?
Heb je het begrepen?

 
Ja, ik heb het begrepen.
Ja, ik heb het begrepen.

 
Heb je genoeg geschreven en bekeken?
Heb je genoeg geschreven en bekeken?

 
Is de kennis niet alweer verdwenen?
Is de kennis niet alweer verdwenen? 

 
Nee, hoor, onze kennis van het Nederlands is enorm gestegen. 
Nee, hoor, onze kennis van het Nederlands is enorm gestegen.

 
Dat hebben we toch wel bewezen?
Dat hebben we toch wel bewezen?

 
We hebben toch genoeg complimenten gekregen?
We hebben toch genoeg complimenten gekregen? 

 
En heeft u onze cijfers wel bekeken? 
En heeft u onze cijfers wel bekeken? 

 
Heel indrukwekkend hoor, we zijn trots op onszelf.
Heel indrukwekkend hoor, we zijn trots op onszelf.

Een beetje verliefd
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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.

Studieles

Mijn moeilijke woorden

Handige websites 

Tips van andere studenten 

Vragen die ik nog heb aan mijn docent 

Dingen die ik nog moeilijk vind

Hoofdstuk 1 Een beetje verliefd
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Oefening 1   Het doel van een tekst

StudielesHoofdstuk 1 

Je hebt al onderzoek gedaan naar tekstdoelen en tekstsoorten in module 2. Weet je het niet meer? 
Kijk dan even terug naar die opdracht. 

Kijk naar onderstaande titels. 
Het onderwerp van de onderstaande teksten is steeds ‘verliefdheid’. Je ziet alleen de titels!

Vraag 1  
Lees de volgende titels.  
Wat is volgens jou het tekstdoel van de onderstaande teksten, op basis van titel?

Kies uit:

informeren, opiniëren, overtuigen, activeren - amuseren

1 Is verliefdheid nuttig?  

2 Zes tips voor verliefdheid.  

3 Verliefdheid is verschrikkelijk.

4 Word nooit verliefd!  

5 Mijn blunder over verliefdheid.

tekstdoel

Vraag 2
Match genre met tekstdoel.
Vul de tabel in.

roman- gebruiksaanwijzing- ingezonden brief- advertentie- uitnodiging-
geboortekaartje- recept- stripverhaal- reclamefolder- affiche- studieboek-

nieuwsbericht- handleiding-recensie- betoog - klachtenbrief
 

informeren opiniëren overtuigen overhalen/activeren amuseren

Een beetje verliefd
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Oefening 2   Het onderwerp en de hoofdgedachte

StudielesHoofdstuk 1 

Het onderwerp vertelt in één of enkele woorden waar de tekst over gaat. 
De hoofdgedachte vertelt kort waar de tekst over gaat, meestal in één of twee zinnen. 

Bijvoorbeeld:

Onderwerp: verliefdheid 
Hoofdgedachte: Jongeren worden op steeds jongere leeftijd voor het eerst verliefd 

Veel voorkomende functies in de inleiding van een tekst zijn: 

• de aanleiding
• de beschrijving van het onderwerp of het probleem (probleemstelling)
• de vraagstelling of stelling

Vraag 1 
Zoek de betekenis van deze begrippen op op internet en geef de definitie hieronder:

Aanleiding:

Probleemstelling:

Vraagstelling:

Stelling:

Vraag 2 
Bekijk de inleiding hieronder en citeer: (= je schrijft de eerste twee en de laatste twee woorden op).

Gisteren had mijn moeder een heerlijke maaltijd gekookt: gebraden konijn, heerlijk toch? Het probleem
is dat mijn zusje weigerde van het konijn te eten. Ze zegt dat ze nooit, nooit, nooit huisdieren eet! Wat
vind jij? Mag je je huisdier gewoon opeten?

a de aanleiding in de bovenstaande alinea:

b de vraagstelling in de bovenstaande alinea:

Een beetje verliefd
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Oefening 2   Het onderwerp en de hoofdgedachte (vervolg)

StudielesHoofdstuk 1 

Samenvatting:

Advies:

Conclusie:

Uitsmijter:

Vraag 4 
Bekijk de alinea hieronder en citeer:

Kortom, de meningen over het wel of niet opeten van huisdieren verschillen nogal binnen onze familie. In
elk geval heeft mijn moeder mijn zusje beloofd nooit meer een van haar konijnen op tafel te zetten. Nee,
ook niet de hond of kat! 
Maar wat denk je, zal onze geit ook onder de categorie ‘huisdieren’ vallen?

a. De samenvatting in de bovenstaande alinea:

Veel voorkomende functies in het slot van een tekst zijn: 

• de samenvatting
• het advies of de conclusie
• de ‘uitsmijter’

Vraag 3
Zoek de betekenis van deze begrippen op op internet en geef de definitie hieronder:

b. De conclusie in de bovenstaande alinea:

c. De uitsmijter in de bovenstaande alinea:

Een beetje verliefd
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Studieles

Oefening 3   Wat zou jij doen?

Hoofdstuk 1 

een inleiding, met daarin een aanleiding en een vraagstelling;
een kern
 een slot, met daarin een samenvatting van de kern, een conclusie en een uitsmijter. 

Je gaat een advies schrijven naar aanleiding van onderstaand probleem. 
Je advies bevat:

1.
2.
3.

Je gebruikt ook drie signaalwoorden en twee van de uitdrukkingen hieronder. 

Kijk de tekst voor het inleveren na op volledigheid en het gebruik van signaalwoorden.
Kijk de tekst ook na op spelling en grammatica.
Lever de tekst de volgende les in bij je docent. 

Help! Ik ben smoorverliefd maar ik heb geen idee of hij me ook leuk vindt! Ik ben veel te
verlegen om de eerste stap te zetten maar ik wil zo graag met hem praten. Ik zie hem altijd bij
de Starbucks, daar werkt hij en hij is zo’n lekker ding, echt ongelooflijk. Ik smelt echt als ik hem
zie. Maar ik durf niets te zeggen! Hoe kan ik erachter komen of hij mij ook leuk vindt? En is er
een manier om hem smoorverliefd op mij te maken? Kan iemand me tips geven? Ik heb echt
hulp nodig, ik slaap niet meer en kan niet meer eten, ik denk echt de hele dag aan hem. Mijn
leven stort echt in als ik niets met hem krijg. Ik wil nooit iemand anders, dat weet ik zeker. 

Anoniempje 

Beoordelingscriteria

De ingeleverde tekst heeft een inleiding en een slot.     

De inleiding bevat een aanleiding.      

De inleiding bevat een vraagstelling.      

Het slot bevat een samenvatting.       

Het slot bevat een conclusie.        

Het slot bevat een uitsmijter.       

De signaalwoorden in de tekst zijn passend.     

Grammatica en spelling zijn correct.      

Een beetje verliefd
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StudielesHoofdstuk 1 Een beetje verliefd
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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

_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________

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:

Hoofdstuk 1 Een beetje verliefd
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