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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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In dit hoofdstuk leer je hoe je een mindmap maakt. Dit is een handige activiteit voor het structuren van
informatie. Je kunt het gebruiken voor het maken van presentaties en werkstukken, maar ook voor
studeren. Jullie gaan verder oefenen met vocabulaire voor het beschrijven van talenten en gaan elkaars
talenten beschrijven. Daarnaast ga je een presentatie voorbereiden over een persoon die jij erg talentvol
vindt. 

In de studieles ga je verder met de voorbereiding van je presentatie over de talentvolle persoon die jij hebt
gekozen. Je gaat ook oefenen met het zoeken van synoniemen en antoniemen en handige websites
hiervoor. Ook ga je je presentatie over het talent van het jaar geven voor je klasgenoten, waarbij zij jou
beoordelen.  Tot slot werk je aan je taaldagboek en je taalthermometer. 



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

Wat is jouw talent?
Wat is jouw talent? 

 
Pffff, welke wil je horen? 
Pffff, welke wil je horen? 

 
Ik heb er zoveel!
Ik heb er zoveel!

 
Heb je even?
Heb je even? 

 
Ik spreek wel vier talen.
Ik spreek wel vier talen. 

 
Ik kan koken als de beste.
Ik kan koken als de beste. 

 
Ik kan goed luisteren maar vertel niets door.
Ik kan goed luisteren maar vertel niets door. 

 
Je kunt mij echt vertrouwen.
Je kunt mij echt vertrouwen. 

 
Ik ben ook echt een doorzetter.
Ik ben ook echt een doorzetter. 

 
Het gaat me lukken, hoor!
Het gaat me lukken, hoor! 
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Oefening 2   Een mindmap maken

Beyoncé kan ontzettend goed zingen en dansen. Messi is een stervoetballer. Zij zijn twee
toptalenten. Welke personen hebben volgens jouw veel talent? 

Maak een lijstje met 10 personen die iets heel goed kunnen.  1.
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2. Vergelijk jouw lijstje met het lijstje van een klasgenoot. Brengt hij of zij je nog op goede ideeën? 

3. Er is een “Talent van het jaar”- verkiezing. Kies de persoon die jij hiervoor wilt nomineren:

3. Bedenk je eerst wat je over die persoon weet. Zoek eventueel wat extra informatie over die persoon.
Maak een mindmap. 

Een mindmap kan je helpen om informatie beter te
structureren. Je kunt een mindmap maken van een
tekst die je moet onthouden of een boek dat je hebt
gelezen. 
Je kunt een mindmap ook gebruiken als je een
project of presentatie voorbereidt. Zo heb je een
goed overzicht van je eerste gedachten en ideeën.

Stap 1 Schrijf de naam of plak een foto van de persoon in het midden van je mindmap.
Stap 2 Aan welke woorden denk je bij die persoon? Schrijf die steeds op een andere gekleurde lijn (de
"dikke takken"). 
Stap 3 Kijk nu naar de woorden op de gekleurde dikke takken. Waar denk je aan bij die woorden?
Schrijf bij de dunne takken nieuwe woorden.

Wat een talent!



Oefening 3   Woordenschat 

Er zijn veel verschillende soorten talenten. Hieronder staan er een aantal. Ken je alle
woorden? Schrijf minimaal tien woorden op die je nog niet kent en schrijf de betekenis
erachter.  
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Oefening 4   Wat is jouw talent? 

1.Iedereen is wel ergens goed in. Je kunt bijvoorbeeld goed luisteren of je kunt heel goed voetballen.   
   Misschien ben je heel behulpzaam of ben je juist een echte doorzetter. Wat is jouw talent? 
   Schrijf drie talenten op die bij jou passen. Je mag de woorden uit de vorige oefening gebruiken.  
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    Vertel voor iedere klasgenoot welk talent je hebt gekozen.  
    Noteer hieronder de talenten op die je klasgenoten bij jou vinden passen. 
    Vind je dit lijstje kloppen?  Waarom wel of niet?

2. Schrijf nu voor iedere klasgenoot op een klein papiertje zijn of haar talent. Zij doen dat ook voor jou. 

3. Talenten kun je ook ontwikkelen. Aan welke talenten zou jij willen werken?  
    Wat moet je daarvoor doen?
 

Talent Actie

Wat een talent!



Oefening 5   Taalriedel
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Werk in een groep van 4 leerlingen. 
Kies minimaal 6 leerlingen uit de klas.
Maak hieronder een taalriedel over hun talenten. 
Natuurlijk mogen jullie ook een taalriedel over jullie eigen talenten maken! 

Doe de taalriedel voor de klas.   

Wat een talent!



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
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Oefening 1  Een presentatie voorbereiden

Studieles
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Je gaat verder werken aan je presentatie voor de “Talent van het jaar”- verkiezing. Je gaat een
presentatie maken over de talentvolle persoon die jij in oefening 2 hebt gekozen. 

 Sommige mensen kunnen heel goed presenteren. Dat is hun talent, maar daar hebben ze ook hard aan  1.
   gewerkt. 
   Bekijk samen met je klasgenoot dit filmpje met speeches van Barack Obama (https://youtu.be/y7hddyiR47k)   
   Welk stukje vind je heel goed? Waarom?   

2. Waarom is het handig om goed te kunnen presenteren? 

3. Denk terug aan vorige hoofdstukken. Wat heb je al geleerd over het geven van goede presentaties? 

Wat een talent!

4. Bereid je eigen presentatie voor. Denk na over de inhoud (hoe ga je je publiek overtuigen?) maar ook
over de vorm. Hoe ga je ervoor zorgen dat je overtuigend overkomt? 

    Je legt uit wie de persoon is.  
    Je vertelt wat het talent is van deze persoon.
    Je vertelt hoe hij of zij hieraan heeft gewerkt. 
    Je geeft twee argumenten waarom deze persoon de verkiezing zou moeten winnen. 

Zorg ervoor dat de volgende punten in je presentatie voorkomen:

https://youtu.be/y7hddyiR47k


Je legt duidelijk uit wie de persoon is.
Je vertelt wat het talent is van deze persoon.
Je vertelt hoe hij of zij hieraan heeft gewerkt.
Je geeft twee argumenten waarom deze persoon de verkiezing zou moeten winnen.

Het is tijd voor je presentatie! Wie is volgens jou Talent van het jaar?  Je gaat een presentatie
houden voor je klasgenoten. 

Jullie worden door de klas en de docent beoordeeld op deze vier punten:

Daarnaast krijg je van iedereen een cijfer tussen de 0 en 10 voor overtuigingskracht en een
argument voor dit cijfer.

Bovendien let de docent op:

     Vloeiendheid
        Gebruik je veel of weinig "stopwoordjes"?
        Laat je lange pauzes vallen?
        Praat je rustig of juist heel snel? 

     Grammatica  
   Maak je correcte zinnen? 
   Gebruik je goede signaalwoorden?
 
Woordenschat
   Gebruik je voldoende woorden?
   Gebruik je de woorden op de juiste manier?
 
 

Studieles
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Oefening 2   Wie is "Talent van het jaar"?

Gebruik de kennis en informatie uit de modules om je presentatie zo goed en duidelijk
mogelijk te maken.

Wat vond je van je eigen presentatie? Waar heb je extra op gelet? Is dat gelukt? Welk cijfer kreeg je
voor je overtuigingskracht? Waar lag dat vooral aan?  

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Wat een talent!



Studieles
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Oefening 3   Synoniemen en antoniemen

Je hebt al een flinke woordenschat in het Nederlands, Het is belangrijk om daaraan te blijven werken.
Het is goed om de betekenis van bepaalde woorden te kennen, maar bijvoorbeeld ook een synoniem
of een antoniem (tegenstelling) van het woord. 
Op die manier onthoud je de woorden nog beter en kun je meer woorden gebruiken in gesprekken,
presentaties en verslagen. 

Zoek bij de volgende woorden een synoniem. Je mag hiervoor gebruik maken van de website:
https://synoniemen.net/ Probeer die synoniemen in de volgende lessen ook te gebruiken. 

het talent

bang 

de artiest

behulpzaam

de doelstelling

trots

herhalen

presteren 

mislukken

durven

ontwikkelen

evalueren

Zoek nu bij de volgende woorden een antoniem (= tegenstelling). Je mag hiervoor gebruik maken
van de website: http://www.antoniemen.info.
Probeer deze woorden in de volgende lessen ook te gebruiken. 

de mislukking

actief

ver

het compliment

egoïstisch

conservatief

doorzetten

motiveren

spreken

tegenvallen 

respecteren

vertrouwen

Wat een talent!

http://www.antoniemen.info/


Studieles

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. 
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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:
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