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Hoofdstuk 2 Iedereen is anders

Dit hoofdstuk gaat over cultuur, identiteit en normen en waarden. Je leert het vocabulaire om hierover te
spreken en schrijven en je gaat kijken naar een aantal video’s die te maken hebben met de Nederlandse
identiteit. Je gaat daarnaast oefenen met samenvatten en het plannen van een onderzoek door middel
van interviews. Dit onderzoek gaat over de nationale identiteit van jouw eiland.  Dit onderzoek ga je
daarna zelf uitvoeren en je beschrijft de resultaten.
 
De studieles gaat over vooroordelen en stereotypes. Je leest een tekst waarin vooroordelen over
Nederlanders aan de orde komen en je gaat nadenken over vooroordelen waarmee jij te maken zou
kunnen krijgen. Aan het einde van het hoofdstuk schrijf je weer een stuk 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
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Mag ik iets vragen?
Mag ik iets vragen?

 
Wie ben je eigenlijk?
Wie ben je eigenlijk?

 
Wat is jouw culturele achtergrond?
Wat is jouw culturele achtergrond?

 
Is dat belangrijk voor je?
Is dat belangrijk voor je?

 
Vind je dat normaal?
Vind je dat normaal?

 
Vind je dit gek?
Vind je dit gek?

 
Heb je een idee over mijn cultuur?
Heb je een idee over mijn cultuur?

 
Wat interessant!
Wat interessant!
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Oefening 2   Normen en waarden

Dit hoofdstuk gaat over cultuur, normen en waarden.

A         Waar denk je aan bij die woorden? Maak een woordveld.
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cultuur normen waarden

B Beschrijf bovenstaande begrippen. 
   

          Weet je het niet? Kijk dan naar een video over dit onderwerp, bijvoorbeeld:    

         
  https://schooltv.nl/video/normen-waarden-en-de-nederlandse-cultuur-samen-vormen-ze-je-identiteit/

1. Wat is identiteit? 

2. Wat is nationale identiteit?

3. Noem twee Nederlandse culturele gewoontes die in de video worden genoemd.

Hoofdstuk 2 Iedereen is anders

4. Noem twee culturele gewoontes van jouw eiland.

https://schooltv.nl/video/normen-waarden-en-de-nederlandse-cultuur-samen-vormen-ze-je-identiteit/
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Beschrijf van elke video een voor jou belangrijk, interessant of vreemd fragment:
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Video 1

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Video 2 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Video 3 

C Je gaat kijken naar drie video’s over (Nederlandse) cultuur en identiteit. Kijk bijvoorbeeld naar:

https://schooltv.nl/video/andere-regio-andere-identiteit-wat-voor-verschillen-herkennen-jongeren/#q=identiteit

https://schooltv.nl/video/nederlandse-identiteit-vrijheid-vrijheid-is-er-door-onze-handelsgeest/#q=identiteit

https://schooltv.nl/video/nederlandse-identiteit-taal-staat-onze-taal-onder-druk/#q=identiteit

Oefening 2   Normen en waarden (vervolg)

https://schooltv.nl/video/andere-regio-andere-identiteit-wat-voor-verschillen-herkennen-jongeren/#q=identiteit
https://schooltv.nl/video/nederlandse-identiteit-vrijheid-vrijheid-is-er-door-onze-handelsgeest/#q=identiteit
https://schooltv.nl/video/nederlandse-identiteit-taal-staat-onze-taal-onder-druk/#q=identiteit
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A          Bespreek eerst klassikaal de volgende vragen.  

            1. Welk idee heb je over de Nederlandse identiteit als het gaat om overleggen? 
            2. Denk je dat er een verschil is met wat jij gewend bent? Zo ja, in welke zin? 
            3. Verwacht je dat je aan bepaalde dingen zult moeten wennen als je naar Nederland gaat? Zo ja,
                waaraan? 
            4. Heb je wel eens gehoord van studenten die naar Nederland gingen, waar ze aan moesten 
                wennen? 
                Kun je voorbeelden geven? 
            5. Denk je dat het voor jou lastig zal zijn om in Nederland te studeren en wonen? Waarom wel of 
                niet?  

B          Bekijk samen een video over de Nederlandse identiteit, bijvoorbeeld: 

          https://schooltv.nl/video/nederlandse-identiteit-gelijkheid-ook-in-vergaderingen-is-iedereen-gelijk/#q=identiteit    

            Bekijk de video eerst in zijn geheel en schrijf kort op waar de video over gaat:

Deze oefening gaat over de Nederlandse identiteit op het werk en tijdens vergaderingen.
Ook in je studie zul je hiermee te maken krijgen.

Oefening 3  De Nederlandse identiteit

         Bekijk de video nu in fragmenten. Je (docent) stopt de video steeds na 1 tot anderhalve minuut. 
         Schrijf een samenvatting per fragment en noteer belangrijke woorden. 

Hoofdstuk 2 Iedereen is anders

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Fragment 1

https://schooltv.nl/video/nederlandse-identiteit-gelijkheid-ook-in-vergaderingen-is-iedereen-gelijk/#q=identiteit
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Fragment 2 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Fragment 3 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Fragment 4 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Fragment 5 

Oefening 3  De Nederlandse identiteit (vervolg)



Je gaat een onderzoek doen naar de nationale identiteit van jouw eiland. Het doel van dit onderzoek is
om een video of een schriftelijk verslag te maken met als titel: 

De _____________________ identiteit.

Je kiest hiervoor een deelonderwerp. Je hebt bijvoorbeeld al een video gezien over taal en
vergadercultuur als onderdeel van nationale identiteit. Ook zag je een video over het verschil tussen
bevolkingsgroepen in Nederland (Brabanders versus Friezen). Kies eerst een deelonderwerp:

Oefening 4       De identiteit van mijn eiland
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Hoofdstuk 2 Iedereen is anders

Straks ga je 5 tot 8 mensen interviewen over dit deelonderwerp. Daarna maak je een video/schriftelijk
verslag waarin je de ideeën over dit onderwerp samenvat en jouw eigen mening toevoegt. 
Je stuk bevat een inleiding, kern en slot. 

              Kijk ter inspiratie nog eens naar de video’s uit de voorgaande opdrachten.  

PLANNING EN UITVOERING 

A Wie ga je interviewen om een beeld te krijgen van de nationale identiteit van jouw eiland? 

B Waarom kies je deze mensen? 

C Wat zijn je eigen ideeën over dit onderwerp? 

D Welke vragen ga je stellen om de ideeën van de geïnterviewden boven water te krijgen? 
   Noteer ze op een apart papier. 

E Voer het onderzoek uit en maak een video / schriftelijk verslag waarin de resultaten duidelijk worden. 
    Lever het in bij je docent.  



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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Hoe doen jullie dat?
Hoe doen jullie dat? 

 
Dat is interessant!
Dat is interessant!

 
Dat wist ik nog niet.
Dat wist ik nog niet.

 
Vind je dat gek? 
Vind je dat gek? 

 
Iedereen is anders toch? 
Iedereen is anders toch? 

 
Eigenlijk heel normaal.
Eigenlijk heel normaal. 



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

StudielesHoofdstuk 2 Iedereen is anders



1. Jongeren:

2. Ouderen:

3. Amerikanen:

4. Chinezen:

5. Vrouwen:

6. Mannen:

Je gaat straks een tekst lezen over vooroordelen en stereotypes.
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Oefening 1   Vooroordelen en stereotypes

Vooroordelen en stereotypen zijn niet hetzelfde maar hangen wel vaak samen. 
Vooroordelen zijn meningen over een persoon of groep, die meestal negatief zijn en gebaseerd op
stereotypen.
Stereotypes zijn algemene beelden over de kenmerken, eigenschappen en gedrag van een groep,
zoals “moeders zijn inflexibel” en ”Polen zijn alcoholisten”. Stereotypes zijn generalisaties en
versimpelingen van de werkelijkheid, die een groep terugbrengen tot clichébeeld.

A         Welke vooroordelen en stereotypes denk je dat er bestaan over deze groepen?

StudielesHoofdstuk 2 Iedereen is anders

B Welke vooroordelen bestaan er over mensen uit jouw cultuur? 

C Iemand zegt: “Vooroordelen leiden vaak tot discriminatie”. Verklaar deze zin. Gebruik want of omdat.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 



_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

A.    Je hebt net iets geleerd over vooroordelen en stereotypes. De volgende tekst gaat ook over stereotypes
en vooroordelen, in dit geval over Nederlanders. 
Heb jij wel eens vooroordelen gehoord over Nederlanders? Zo ja, welke?
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Oefening 2   Vooroordelen over Nederlanders

StudielesHoofdstuk 2 Iedereen is anders

B.    Lees de tekst en beantwoord de vragen. 

‘Nederlanders stinken’                                                                             
Naar aanleiding van een toetsvraag ontstond er in onze lerarenkamer een discussie over wat de
Arubaan kenmerkt. Gekscherend werd gezegd: lui, laat en lekker. Dat allitereert namelijk mooi. Al gauw
ging het over de kenmerken van een Nederlander: gulzig, gierig en geil (allitereert eveneens). Een zeer
gewaardeerde collega vertelde me dat leerlingen zouden zeggen dat Nederlanders zich maar 1 keer per
week douchen. Mijn mond viel open van verbazing. Denken ze dat echt? Mijn Arubaanse collega’s
knikten instemmend. En dus ben ik op onderzoek uitgegaan: denken mijn leerlingen daadwerkelijk dat
Nederlanders zich zo weinig douchen? Ik zal in geuren en kleuren vertellen wat mijn bevindingen zijn.

Kenmerk Nederlander
Op het schoolplein heb ik aan verschillende leerlingen gevraagd naar de kenmerken van een
Nederlander. Hun antwoorden varieerden van: lang, blauwe ogen, roken veel, gierig, direct, drinken veel
koffie en ze spreken de letter ‘r’ raar uit. En nu komt het, na een lichte aarzeling en een enigszins
beschaamde blik in de ogen zeggen de meeste leerlingen: “Meneer, Nederlanders stinken”. Direct ruik ik
onder mijn oksels. “Nee, meneer niet, maar de meeste Nederlanders wel!” Op mijn vraag hoe dat komt,
krijg ik als antwoord dat we geen deodorant gebruiken en dat we waarschijnlijk weinig douchen. “In
Nederland is het koud en hoef je niet zo vaak te douchen, maar Aruba is anders meneer!” 

Het stinkende misverstand
De vraag is natuurlijk waar dit misverstand vandaan komt. Ik ken namelijk zowel op Aruba als in
Nederland geen enkele Nederlander die zich maar 1 keer per week doucht. Natuurlijk, soms ruik je wel
eens iemand, maar dat heeft voor mijn gevoel niet met een bepaalde nationaliteit te maken. Heel, heel,
héél lang geleden wasten Nederlanders zich inderdaad maar 1 keer per week. In een wasbak of emmer,
met een washandje schoongeboend door de vrouw des huizes. Dat heb ik echter alleen van verhalen
van mijn ouders gehoord. Zelf moest ik elke dag onder douche (niet te lang weliswaar). Dat beeld van
vroeger zal waarschijnlijk bij de Arubanen zijn blijven hangen.
Het kan natuurlijk wel zo zijn dat wij Nederlanders een andere lichaamsgeur hebben. Net zoals
Arubanen, Aziaten, Afrikanen en Amerikanen dat kunnen hebben. Misschien dat die andere geur meer
opvalt en onbekend is. En wellicht zweet het lichaam van een Nederlander hier in verhouding ook meer
dan dat van een Arubaan. Maar dat hoeft niet te betekenen dat ze stinken. In mijn ogen letten
Nederlanders juist enorm op hun hygiëne. Loop maar eens de Op=Op binnen en bekijk hoeveel soorten
betaalbare deodorant daar liggen. Je kunt mij dus niet aan mijn neus hangen dat de ‘gierige
Nederlander’ geen deodorant gebruikt.

Stereotype
Toch zal het beeld van de stinkende, amper douchende Nederlander hardnekkig blijven. Dat is immers
een kenmerk van een stereotype. Rijke stinkerds zijn en blijven we. Toevalligerwijs hoorde ik deze week
in mijn auto het nieuwe nummer ‘Blanke dingen doen’ van de Surinamer Def Rhymz. In dat nummer
neemt hij de Nederlander op de hak. Het nummer staat bol van de stereotyperingen zoals het eten van
stamppot, niet te veel geld uitgeven, klagen over kleine dingen én … “ze gaan niet vaak douchen”. Zou
het dan toch waar zijn?

Bron: Arnoud Kuijpers, KomenskyPost, 10 oktober 2018



Vraag 1   Welke vooroordelen over Arubanen staan er in de eerste alinea? Noem er drie.
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Vraag 2.  Welke vooroordelen staan er in de eerste alinea over Nederlanders? Noem er vier. 

Vraag 3.  Op welk vooroordeel over Nederlanders concentreert deze tekst zich? 

Vraag 4.    Ook de leerlingen van de schrijver noemen het vooroordeel uit vraag 3. Wat noemen zij als
verklaring voor dit probleem? Noem er twee. 

Vraag 6.     De schrijver noemt het een misverstand. Welke drie mogelijke verklaringen noemt hij voor
dit misverstand?  

Vraag 7.     Waarom denkt de schrijver dat het vooroordeel wel zal blijven bestaan? 

Vraag 8.      Hoe denk jij zelf over dit vooroordeel? Leg uit. 

Oefening 2   Vooroordelen over Nederlanders (vervolg) 

Vraag 5.     Wat  zegt de schrijver over de twee door de leerlingen genoemde verklaringen? 



A.    Noteer de woorden die cursief gedrukt staan in de tekst, hieronder. Ken je de betekenis? 
       Overleg met een medestudent. Noteer de betekenis in een taal die je goed beheerst of in het
Nederlands.
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Oefening 3   Woordenschat

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

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

C.    Schrijf hieronder een samenvatting van de tekst in vijf zinnen. Gebruik minimaal tien van de woorden       
die je hebt opgeschreven bij A.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 



NVT+  module 1 - hoofdstuk 2 - pagina 15

StudielesHoofdstuk 2 Iedereen is anders

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 klas.

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:

Hoofdstuk 2 Iedereen is anders


