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Hoofdstuk 4 Hoe ben je?

 
Dit hoofdstuk gaat over tolerantie en vooroordelen. Je leert vocabulaire om over dit onderwerp te spreken
en te schrijven en je gaat kijken naar een interessant college over vooroordelen van prof. Wigboldus. 
Je leert hoe je een onderzoek kunt samenvatten en het doel, resultaat en conclusie uit een onderzoek
bepalen. 

In de studieles ga je kijken naar een filmpje over twee studenten die vanuit een Caribisch eiland naar
Nederlands vervolgonderwijs kwamen en vertellen over hun ervaringen en doelen. Vervolgens ga je een
test doen om te kijken wat jouw persoonlijkheidskenmerken zijn en welk soort beroep daarbij past.
Daarna ga je zelf aan de slag met je persoonlijkheidskenmerken en vraagt hierover de mening van een
klasgenoot of vriend. Je sluit weer af met je taaldagboek en je 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 4 Hoe ben 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 1   Taalriedel
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Hallo allemaal!
Hallo allemaal!

 
Daar zijn we weer.
Daar zijn we weer.

 
Heb jij eigenlijk vooroordelen?
Heb jij eigenlijk vooroordelen?

 
Nee, ik ben heel tolerant.
Nee, ik ben heel tolerant.

 
Ik geloof er niets van.
Ik geloof er niets van.

 
Ik zag laatst een video.
Ik zag laatst een video.

 
De professor zei...
De professor zei...

 
Dat iedereen wel vooroordelen heeft.
Dat iedereen wel vooroordelen heeft.

 
Dus, zeg het maar.
Dus, zeg het maar.

 
Zeg eens eerlijk.
Zeg eens eerlijk.

 
Wat denk je over mij?
Wat denk je over mij?

 
Wat vind je van mij?
Wat vind je van mij?
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Oefening 2   Tolerantie

Je gaat kijken naar een video over tolerantie. Bekijk bijvoorbeeld deze video van schooltv:
https://schooltv.nl/video/tolerantie-leven-en-laten-leven/#q=respect%20culturen

tolerantie    houding    onverschilligheid    tegenwoordig    tegelijkertijd    vooroordelen
conflict    confronterend    veilige bubbel    de Duitse theoloog en filosoof Theo Sundermeier

aanpassen    op afstand houden    exotisch    verrijking    ingewikkeld    harmonie
haaks op iets staan    bedreiging
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Je gaat de video transcriberen. Dat betekent dat je de tekst van de video letterlijk gaat  
opschrijven. Werk op de volgende manier:
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1. Luister eerst naar de complete video om een idee te krijgen waar de video over gaat. 
2. Speel de video in korte fragmenten af en schrijf de zinnen op. 
3. Speel de video nogmaals af en controleer je tekst.
4. Vergelijk jouw tekst met de tekst van het antwoordenblad. 

De volgende woorden komen voor in de tekst en gebruik je in je transcript:

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

https://schooltv.nl/video/tolerantie-leven-en-laten-leven/#q=respect%20culturen


Je gaat een mondelinge samenvatting geven van de video. Je mag maximaal 1 minuut spreken. 

Gebruik onderstaande hulpvragen:

1 Wat is tolerantie?
2 Wat zijn de voor- en nadelen van tolerantie? 
3 Wat zijn drie manieren om om te gaan met iemand die anders leeft dan jij?
4 Maak hieronder notities voor je samenvatting.

Oefening 3   Mondelinge samenvatting
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Oefening 4   De universiteit van Nederland: vooroordelen

NVT+  module 1 - hoofdstuk 4 - pagina 6 

 Kijk eerst een keer naar het volledige college.
Lees daarna de vragen en kijk het college nog eens. 
je mag de video steeds stoppen om de vragen te beantwoorden. 

Je gaat kijken naar een college op de website De universiteit van Nederland. 
Bij de Universiteit van Nederland geven Nederlandse topwetenschappers gratis college op internet.
De Nijmeegse professor Daniël Wigboldus gaf een college met als titel:

 

Waarom is het gevaarlijk om te denken dat je geen vooroordelen hebt? 

In dit college vertelt hij over gedrag, racisme, vooroordelen en stereotypes. Hij bespreekt schokkende
resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en experimenten op dit gebied.

Dit is de link naar het college: https://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-is-het-gevaarlijk-om-
te-denken-dat-je-geen-vooroordelen-hebt

Vraag 1 Professor Wigboldus zegt dat het meisje in het tv-programma niet haar mening geeft, maar haar
eerste associatie. Wat bedoelt hij hiermee?

Vraag 2 Wat is volgens professor Wigboldus interessant en zichtbaar in de reactie van het meisje nadat ze
het woord 'allochtoon' heeft genoemd? 

Vraag 3 Professor Wigboldus legt het verschil tussen "reflectief gedrag" en "impulsief gedrag" uit. 
Schrijf hieronder de betekenis van beide begrippen en geef een voorbeeld. 

Vraag 4 Volgens professor Wigboldus wordt reflectief gedrag aangestuurd door wat onze mening is. Wat
zegt hij over impulsief gedrag? 

Vraag 5 Wat is aversief racisme en wat is het gevaar hiervan volgens de professor?

  

Hoofdstuk 4 Hoe ben je?

https://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-is-het-gevaarlijk-om-te-denken-dat-je-geen-vooroordelen-hebt
https://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-is-het-gevaarlijk-om-te-denken-dat-je-geen-vooroordelen-hebt
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Wat moesten de proefpersonen doen?
Wat was het doel van het onderzoek?
Wat registreerde de computer?
Wat was het resultaat van het onderzoek?
Welke conclusie kun je trekken uit het onderzoek?

Wat moesten de proefpersonen doen?
Wat was het doel van het onderzoek?
Wat was het resultaat van het onderzoek?
Welke conclusie kun je trekken uit het onderzoek? 

Vraag 6 Beschrijf het onderzoek in Amsterdam.

Vraag 7 Beschrijf het onderzoek Weapons identification task.

Hoofdstuk 4 Hoe ben je?

Oefening 4   De universiteit van Nederland: vooroordelen (vervolg)
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Wat moesten de proefpersonen doen?
Wat was het doel van het onderzoek?
Wat was het resultaat van het onderzoek?
Welke conclusie kun je trekken uit het onderzoek?

Vraag 8 Beschrijf het onderzoek van Joshua Correll en anderen. 

Vraag 9 Wat geldt volgens professor Wigboldus voor al deze onderzoeken? 

Vraag 10 Bekijk het stukje video van het onderzoek over de babypoppen. Wat vond je het opvallends, 
                schokkends of indrukwekkends uit dit fragment? 

Vraag 11 Professor Wigboldus beschrijft de stereotype threat. Geef hieronder een definitie en een
voorbeeld.

Hoofdstuk 4 Hoe ben je?

Oefening 4   De universiteit van Nederland: vooroordelen (vervolg)
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Vraag 12 Je ontmoet iemand die het college niet heeft gezien. Beschrijf hieronder kort waar het college over 
                ging en wat je ervan hebt geleerd.  
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Oefening 4   De universiteit van Nederland: vooroordelen (vervolg)



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

Hoe ben jij?
Hoe ben jij?

 
Ik ben verlegen en grappig.
Ik ben verlegen en grappig.

 
Jij bent optimistisch en gezellig.
Jij bent optimistisch en gezellig.

 
Hij is gesloten en gedreven.
Hij is gesloten en gedreven.

 
Zij is overtuigend en betrouwbaar.
Zij is overtuigend en betrouwbaar.

 
Wij zijn sociaal en zelfstandig.
Wij zijn sociaal en zelfstandig.

 
Jullie zijn hulpvaardig en nadenkend.
Jullie zijn hulpvaardig en nadenkend.

 
Zij zijn geïnteresseerd en invoelend.
Zij zijn geïnteresseerd en invoelend.

 
Tjongejonge wat een verschillen.
Tjongejonge wat een verschillen.

 
Gelukkig maar, anders was de wereld een saaie boel. 
Gelukkig maar, anders was de wereld een saaie boel.

Hoofdstuk 4 Hoe ben 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.

Mijn moeilijke woorden

Handige websites 

Tips van andere studenten 

Vragen die ik nog heb aan mijn docent 

Dingen die ik nog moeilijk vind

StudielesHoofdstuk 4 Hoe ben je?

NVT+  module 1 - hoofdstuk 4 - pagina 11          



Je gaat kijken naar een voorlichtingsfilmpje van OPEN Rotterdam. 
In het filmpje worden twee studenten geïnterviewd. 
Ze wonen en studeren nu in Nederland. 
Ze willen loods worden. Een loods is iemand die als beroep grote schepen veilig een haven in en uit leidt.
Bekijk de video via deze link , zoek op College010 Afl. 2 of via: https://www.youtube.com/watch?
v=pbUoNMkWrV8&list=PLVCPYFP2OEhoAQBbwozFeAuciPAiKsCt0&index=2
en beantwoord de vragen.  

Oefening 1   Loods worden

Studieles

Vraag 1            Hoe heten de twee studenten en waar komen ze vandaan?

Vraag 2            Wat vinden ze moeilijk aan het wonen in Nederland?

Vraag 3            Hoeveel studenten heeft de MBO-school?

Vraag 4            Hoeveel studenten komen er dit jaar uit het Caribisch gebied?

Vraag 5            Wat zegt de leraar over het doel van veel leerlingen om loods te worden in de Cariben?

Vraag 6            Waarom is loods een populair beroep?

Vraag 7            Wat is het verschil tussen de apparatuur in de Cariben en die in Nederland?

Vraag 8           Hoeveel schepen helpt de loods per week?

Vraag 9            Wat is er zo bijzonder aan de Noordzee?

Vraag 10            Wat doen de jongens om goede resultaten te krijgen op school?

Hoofdstuk 4 Hoe ben je?
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Weet jij zelf al wat je wilt gaan studeren en wat je kwaliteiten zijn? Op internet kun je veel gratis
studiekeuzetesten doen. 

Ga bijvoorbeeld naar https://www.123test.nl/gratis-studiekeuzetest/ en doe de test.  
Bekijk je uitslag. Er zijn volgens de test 6 persoonlijkheden:
 
mensgericht, artistiek, onderzoekend, ondernemend, conventioneel en praktisch.  

Vraag 1           Op welke twee persoonlijkheden scoorde jij het hoogst en wat was je percentage? 
                       Vul ze hieronder in.

Oefening 2  Wat zijn jouw kwaliteiten?

Studieles

Persoonlijkheidskenmerk Percentage

Vraag 2           Welke kenmerken passen volgens de tekst bij deze persoonlijkheden? Noteer ze hier.

Vraag 3           In welke kenmerken herken je jezelf? Omcirkel ze in de tabel hierboven.

Vraag 4           Welke beroepen passen volgens de tekst bij deze persoonlijkheden? Noteer ze hier.

Hoofdstuk 4 Hoe ben je?

Persoonlijkheid Kenmerken

Persoonlijkheid Beroepen

Vraag 5          Welk van deze beroepen lijkt je het leukst? Waarom?
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Studieles

Vraag 7           Past dit beroep / deze opleiding bij het idee dat je zelf had? Waarom wel of niet?

Hoofdstuk 4 Hoe ben je?

Vraag 6           Welke opleiding moet je doen voor dat beroep? Noteer het hieronder.

Vraag 8           Weet je al waar en wat je wilt gaan studeren? Schrijf het hieronder. 
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Oefening 2  Wat zijn jouw kwaliteiten?



Studieles

Zoek op internet een lijst met persoonlijkheidskenmerken. 
Welke woorden kende je nog niet? Kies er 15 uit. 

A         Schrijf ze hieronder en zoek de betekenis op. Schrijf die erachter. 
B         Past dat kenmerk bij jou of niet? Noteer het in de tabel.
C         Vraag het ook aan een goede vriend of klasgenoot. Zijn zij het met je eens?

Oefening 3   Woordenschat

Hoofdstuk 4 Hoe ben je?

Persoonlijkheidskenmerk Betekenis Ben ik wel Ben ik niet Mening vriend
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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. 
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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 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 4 Hoe ben je?


