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Hoe voel je je?

Woordenschat over tijd en cultuurverschillen
Constructies gebruiken met om...te
Uitdrukkingen en spreekwoorden over tijd
Advies geven met om ... te 
Een advies schrijven over verhuizen naar jouw eiland
Je maakt een begin met je taaldagboek en taalthermometer

Dit hoofdstuk gaat over tijd en over cultuurverschillen met betrekking tot tijd.

Wat komt er aan de orde in dit hoofdstuk? 

december 2020

De aanvullende modules NVT+ zijn door Petra van Gent en Bureau 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.

Inleiding
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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

Hoe voel je je?

Hoe ging je toets? 
Hoe ging je toets? 

 
Pfff, niet zo goed, ik baal als een stekker. 
Pfff, niet zo goed, ik baal als een stekker. 

 
Ik voel me echt rot.
Ik voel me echt rot.

 
Wat vervelend voor je!
Wat vervelend voor je!

 
Hoe ging het bij jou?
Hoe ging het bij jou?

 
Volgens mij wel goed, ik heb een goed gevoel. 
Volgens mij wel goed, ik heb een goed gevoel. 

 
Ik voel me wel opgelucht, het is een pak van mijn hart.
Ik voel me wel opgelucht, het is een pak van mijn hart.

 
Fijn voor je!
Fijn voor je!
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Oefening 2   Emoties

Emoties zijn internationaal. Universeel gezien maken we onderscheid in acht basisemoties, die
elk weer opgesplitst zijn in andere emoties. Deze emoties komen in elke cultuur voor, maar
worden soms op andere manieren geuit. Deze acht basisemoties zijn:

Hoe voel je je?

liefde angst vreugde woede

verdriet verrassing / verbazing schaamte walging

Ook wordt wel een indeling gemaakt van 4 emoties, de zogenaamde 4 B's: 

blij boos bang bedroefd

Match één van de 8 basisemoties bij onderstaande situaties. Probeer ook of je er één van de 4 b’s bij
kunt zetten. 

1. Ik ben zo ontzettend gek op mijn kinderen, ze zijn het beste wat me ooit is overkomen.

2. Mijn moeder moest vandaag de hele dag werken en toen had ik ons hele huis opgeruimd. Dat had ik
nog nooit gedaan, meestal maak ik alleen maar rommel 😉. Maar de reactie van mijn moeder was
onbetaalbaar. Ze keek alsof ze water zag branden, het was echt hilarisch.

3. Onze vakantie was heel leuk maar er was één dag die ik niet snel zal vergeten. We deden een
jungletocht te voet en ik ben nog nooit zo bang geweest, ik deed het bijna in mijn broek! Mijn hart klopte de
hele weg in mijn keel.
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Oefening 2   Emoties (vervolg)

Hoe voel je je?

4. Wat mij toch net is overkomen! Je weet toch dat ik een nieuwe auto heb gekocht? Ik kwam net buiten,
wilde in mijn auto stappen en zag dat er een enorme deuk in zat! En geen briefje op de ruit of zo, hè? Die
wegpiraat is gewoon doorgereden. Als ik die in mijn handen krijg, is hij nog niet jarig!

5. Pfff, het was zo ontzettend gênant. Je weet toch dat meisje waar ik een oogje op heb? Ik zag haar zitten
op het strand gisteren en wilde even stoer doen met voetballen. Maar ik schopte echt finaal naast de bal
en viel daarna op mijn gezicht in het zand. Ik kon wel door de grond gaan!

6. Gisteren hebben we een bod gedaan op ons droomhuis en ons bod is meteen geaccepteerd! Ik sprong
een gat in de lucht, wat een geweldig nieuws. Ik kan niet wachten om te gaan verhuizen.

7. Gisteren is mijn hond overleden. Hij was wel al oud en ziek maar het is toch heel moeilijk om hem te
moeten missen. Ik huil al de hele dag tranen met tuiten.

8. We hadden een vakantiehuisje gehuurd maar ik ging bijna over mijn nek toen ik de badkamer
binnenkwam. Het leek wel alsof er jaren niet was schoongemaakt. Het stonk een uur in de wind en het was
echt verschrikkelijk smerig. We hebben direct rechtsomkeert gemaakt!
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Oefening 3   Woordenschat

Bekijk de situaties in oefening 2 nog een keer en noteer de uitdrukkingen en spreekwoorden
hieronder. 
Schrijf de betekenis erachter.

Hoe voel je je?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Oefening 4   Een woordwolk

Kijk naar de acht basisemoties. Welke woorden uit de woordwolk passen bij
welke basisemotie? 

Schrijf ze erbij.

Hoe voel je je?

Angst

Liefde

Walging

Verrassing

Woede

Schaamte

Vreugde

Verdriet
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Laat de leerlingen in tweetallen zelf een taalriedel schrijven met als onderwerp één van de
basisemoties. Doe de taalriedels klassikaal.

Oefening 5   Taalriedel

Hoe voel je je?
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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

Hoe voel je je?
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Oefening 1  Onderzoek naar emoties

Studieles

Lees onderstaand artikel en vat het in 10 zinnen samen. Schrijf je samenvatting op de
volgende pagina.

Ik heb laatst een interessant onderzoek gelezen over emoties! Onderzoekers van de
University of California hebben een uitgebreid onderzoek gedaan naar emoties. 
Zij wilden weten hoeveel emoties er, binnen de basisemoties, te onderscheiden zijn. Na hun
onderzoek kwamen zij tot de veronderstelling dat er 26 verschillende emoties te
onderscheiden zijn.  

Het onderzoek
Voor het onderzoek keken 835 mensen naar korte videoclips. Deze filmpjes waren speciaal
gemaakt met het doel bepaalde gevoelens op te roepen. Voorbeelden van thema’s die
voorbijkwamen waren geboorten, bruiloften, risicovolle stunts, overlijden, natuurrampen en
seks.
Daarna werden de deelnemers opgesplitst in 3 groepen. Groep één moest hun reactie op de
filmpjes open en eerlijk beschrijven. De tweede groep moest de filmpjes rangschikken van
hoog naar laag, om de sterkte weer te geven van de emoties die ze voelden bij het filmpje. 
De laatste groep tenslotte, moest hun reacties weergeven in tegenstellingen, zoals dominant
en onderdanig of positief en negatief. De wetenschappers ontdekten dat ze konden
voorspellen hoe de mensen de video’s zouden beoordelen. Dit baseerden ze op de emoties
die de voorgaande deelnemers hadden omschreven.

26 categorieën
Uiteindelijk kwam het team tot de conclusie dat de deelnemers over het algemeen heel
vergelijkbaar reageerden op de videoclips. In totaal konden zij 27 verschillende categorieën
aan emoties onderscheiden:

Hoe voel je je?

– Adoratie
– Afschuw
– Amusement
– Angst
– Bang
– Bedroefd
– Bewondering
– Empathische pijn
– Esthetische waardering

– Horror
– Interesse
– Jaloers
– Kalmte
– Nostalgie
– Ongemak
– Ontzag
– Opwinding
– Plezier

– Romantisch
– Seksuele opwinding
– Sympathie
– Tevreden
– Triomfantelijk
– Vermaak
– Verveling
– Verward

Emoties
Vervolgens maakten de wetenschappers een interactieve kaart van menselijke emoties.
Deze liet zien hoe de categorieën aan elkaar verbonden waren en geen “eilandjes” waren.
Ook werd aan elke soort een kleur verbonden. De interactieve kaart is hier te zien:
https://s3-us-west-1.amazonaws.com/emogifs/map.html#

Rijke emoties
Volgens de onderzoekers zijn emoties veel rijker dan voorheen werd aangenomen. Ze
hopen dat de studie andere wetenschappers zal helpen om emoties beter te begrijpen. In de
toekomst leidt dit hopelijk tot betere psychiatrische behandelingen.
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Oefening 1  Onderzoek naar emoties (vervolg)

Studieles

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

 

Hoe voel je je?
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Oefening 2  Zinnen maken

StudielesHoe voel je je?

Kijk naar de cursief gedrukte woorden in de tekst. 
Kies 10 woorden die je lastig vindt en maak zinnen met deze woorden. 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Studieles

Oefening 3   Woordenschat 

Bekijk de 26 emoties in de leestekst. Schrijf ze hieronder en noteer de betekenis. 
Bedenk bij 10 categorieën een situatie en schrijf die erbij.

Hoe voel je je?

NVT+  module 4 - hoofdstuk 1 - pagina 1             

Hoofdstuk 1 



StudielesHoe voel je je?

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:

Hoe voel je je?
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