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Hoofdstuk 3 Mag ik even iets in de groep gooien? 

Dit hoofdstuk gaat over discussiëren en je mening geven. Je leert taalhandelingen die handig zijn bij het
geven van je mening en wanneer je ze kunt gebruiken. Daarnaast leer je hoe je het woord kunt vragen in
een groep, want tijdens je vervolgstudie zul je vaak in groepjes moeten overleggen. 

In de studieles leer je wat stellingen zijn, oefen je met het zelf formuleren van stellingen aan de hand van
een stappenplan en het geven van een argument met want of omdat. Daarnaast leer je uitdrukkingen die
te maken hebben met discussiëren. Je sluit weer 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 3 Mag ik even iets in de groep gooien? 



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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Wat is jouw mening?
Wat is jouw mening? 

 
Ik weet het niet.
Ik weet het niet.

 
Geen flauw idee.
Geen flauw idee. 

 
Ik ben het met je eens.
Ik ben het met je eens.

 
Ik ben het niet met je eens.
Ik ben het niet met je eens.

 
Kun je dat herhalen?
Kun je dat herhalen?

 
Mag ik ook iets zeggen? 
Mag ik ook iets zeggen? 

 
Wat vind jij ervan?
Wat vind jij ervan? 

 
Helemaal mee eens!
Helemaal mee eens!

Hoofdstuk 3 Mag ik even iets in de groep gooien? 



Oefening 2   Je mening geven

In dit hoofdstuk ga je bezig met het onderwerp 'discussiëren'. 
We gaan eerst kijken of je de belangrijkste woordenschat beheerst.

Wat een onzin – Helemaal mee eens – Goed idee – Wat een flauwekul – Ik ben het met je eens – 
Dat vind ik ook – Dat vind ik niet – Daar ben ik het niet mee eens – Ik ben het niet met je eens – Ja, leuk!

– Hoe kom je daar nou bij? – Daar heb ik geen mening over – Het maakt me niet uit – 
Daar weet ik niet genoeg over – Hoe kun je dat nou zeggen? – Voel jij je wel helemaal lekker? - 

Ja, daar heb ik zin in! – Volgens mij klopt dat niet – Geen flauw idee – Ik weet het niet - Ik ben het er niet
mee eens - Daar ben ik het niet mee eens - Doe even normaal, joh! Daar ben ik het mee eens - Ik ben het

ermee eens - Volgens mij klopt dat - Inderdaad - Dat klopt
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Hoofdstuk 3 Mag ik even iets in de groep gooien?

A.     Gebruik je onderstaande uitdrukkingen om positief te reageren, om negatief te reageren of         
         als je geen mening hebt? Vul de uitdrukkingen in de juiste kolom in.

positief reageren negatief reageren geen mening hebben

B.     Sommige uitdrukkingen zijn niet zo beleefd. Welke zijn dat? Schrijf ze hieronder.

C.     In welke gevallen zou je deze uitdrukkingen toch gebruiken?



Hieronder zie je uitspraken van mensen. 
Kies uit de uitdrukkingen uit oefening 2 een reactie en schrijf die erachter.

Oefening 3   Dat is mijn mening
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Hoofdstuk 3 Mag ik even iets in de groep gooien? 

1     Zullen we even naar de stad gaan? Wat denk jij?             ……………………………………

2     Ik vind Nederlanders heel raar.                                         ……………………………………

3     Volgens mij vind je mij irritant, of niet?                              ……………………………………

4     Onze nieuwe docent is echt aardig!                                   ……………………………………

5     Het lijkt me echt leuk om in Nederland te gaan studeren.   ……………………………………

6     Het weer in Nederland is veel lekkerder dan op Aruba.      ……………………………………

7     Alcohol zou verboden moeten worden.                              ……………………………………

8     Ik vind Amerikanen nep. En jij?                                          ……………………………………

9     Wat denk je? Zullen we gaan dansen?                              ……………………………………

10   De Nederlandse minister van onderwijs is echt goed.         ……………………………………

11   Vrouwen kunnen echt niet autorijden.                                 ……………………………………

12   Alle mannen gaan vreemd, dat weet ik zeker.                     ……………………………………



Je werkt met andere leerlingen als team aan een presentatie. Lees de situaties. 
Wat kun je zeggen? Kies een geschikte reactie.

Oefening 4   Het woord vragen
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Hoofdstuk 3 Mag ik even iets in de groep gooien?

Ik wil graag iets toevoegen.
Wat vind jij daarvan?
Ik wil graag een voorbeeld geven.
Mag ik ook iets zeggen?
Wat bedoel je daarmee? 
Volgens mij klopt dat niet helemaal.

Situatie 1 
Je vindt de uitleg van een teamgenoot niet voldoende. Je wilt zelf meer toelichting geven. Wat zeg je?

Situatie 2
Je teamgenoot legt iets uit. Jij wilt deze uitleg toelichten met een voorbeeld. Wat zeg je?

Situatie 3 
Je teamgenoten voeren een discussie. Jij hebt tot nu toe nog niet het woord genomen. Nu wil je iets
zeggen. Wat vraag je?

Situatie 4 
Je teamgenoot zegt iets. Jij denkt dat die informatie niet juist is. Wat zegt je?

Situatie 5 
Je begrijpt een vraag van een van je teamgenoten niet precies. Wat vraag je?

Situatie 6 
Je wilt weten wat een van je teamgenoten vindt. Wat vraag je?



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

Wat vind jij daarvan? 
Wat vind jij daarvan?

 
Mag ik ook iets zeggen?
Mag ik ook iets zeggen?

 
Wat bedoel je daarmee?
Wat bedoel je daarmee?

 
Volgens mij klopt dat niet helemaal.
Volgens mij klopt dat niet helemaal.

 
Wat een flauwekul.
Wat een flauwekul.

 
Wat een onzin!
Wat een onzin!

 
Hoe kom je daar nou bij?
Hoe kom je daar nou bij?

 
Voel jij je wel helemaal lekker?
Voel jij je wel helemaal lekker?

 
Hé, doei hè!
Hé, doei hè!
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Hoofdstuk 3 Mag ik even iets in de groep gooien?



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.

NVT+  module 1 - hoofdstuk 3 - pagina 8 

Mijn moeilijke woorden

Handige websites 

Tips van andere studenten 

Vragen die ik nog heb aan mijn docent 

Dingen die ik nog moeilijk vind

StudielesHoofdstuk 3 Mag ik even iets in de groep gooien?



Ga naar http://www.debatindeklas.nl/stellingen/ en kies 5 stellingen. 
Schrijf ze hieronder.  
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Oefening 1   Wat vind jij?

StudielesHoofdstuk 3 Mag ik even iets in de groep gooien?

Reageer nu op elke stelling met je mening en een argument (gebruik want of omdat). Gebruik de woordenschat 
uit oefening 2 van hoofstuk 3. 
 

Voorbeeld: Gewelddadige games moeten verboden worden. 
                   Daar ben ik het niet mee eens, want mensen die de games spelen worden er niet agressief van. 
                  

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Stelling 1: 

Stelling 2:

Stelling 3: 

Stelling 4: 

Stelling 5: 

http://www.debatindeklas.nl/stellingen/


_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Maak nu zelf 4 stellingen aan de hand van de informatie op 
http://www.debatindeklas.nl/stellingen/zelf-een-stelling-maken/ 
Vul voor elk van je stellingen het stappenplan in. 
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Oefening 2   Zelf stellingen maken 

Onderwerp 1

StudielesHoofdstuk 3 Mag ik even iets in de groep gooien?

Stap 1

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Stap 2 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Stap 3 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Stap 4 

STELLING: 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Onderwerp 2 
Stap 1

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Stap 2 

http://www.debatindeklas.nl/stellingen/zelf-een-stelling-maken/


_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Onderwerp 3 

StudielesHoofdstuk 3 Mag ik even iets in de groep gooien?

Stap 1

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Stap 2 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Stap 3 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Stap 4 

STELLING: 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Stap 3 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Stap 4 

STELLING: 

Oefening 2   Zelf stellingen maken (vervolg)



_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Onderwerp 4 

StudielesHoofdstuk 3 Mag ik even iets in de groep gooien?

Stap 1

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Stap 2 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Stap 3 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Stap 4 

STELLING: 

Oefening 2   Zelf stellingen maken (vervolg)
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StudielesHoofdstuk 3 Mag ik even iets in de groep gooien?

Oefening 3   Woordenschat

Hieronder vind je een aantal uitdrukkingen over discussiëren in het Nederlands.

A Ken je de betekenis? 
   Bespreek de betekenis samen met een medestudent en schrijf de betekenis op. 

B Heb je sommige uitdrukkingen ook in een andere taal? Bespreek samen welke.   

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________
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Mijn taaldagboek 

Studieles

datum:

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

 

Hoofdstuk 3 Mag ik even iets in de groep gooien?

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

_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________

NVT+  module 1 - hoofdstuk 3 - pagina 15

Geef op een schaal van 1-5 aan of je het eens bent met de stelling of niet. 
1 betekent dat je het er helemaal niet mee eens bent, 5 betekent dat je het helemaal mee eens bent. 

1 2 3 4 5

Mijn taalthermometer

Studieles

datum:

Hoofdstuk 3 Mag ik even iets in de groep gooien?


