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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.

Inleiding

Lesbrief 5 We gaan ervoor!

NVT+  - Lesbrief 5 - we gaan ervoor! - pagina 1           

Je hebt in de NVT+-modules en de vier voorgaande lesbrieven veel tips, informatie en suggesties
gekregen om ervoor te zorgen dat je een vliegende start maakt in het Nederlandstalig onderwijs.
Ook heb je een aantal bronnen gelezen over de uitdagingen waarmee studenten van de eilanden te
maken krijgen. 
In deze lesbrief ga je al deze informatie op een rijtje zetten in de vorm van een brief aan een
aankomende student. Je gebruikt hiervoor alle informatie die je hebt opgedaan en die je van belang
vindt.  
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do's:

don'ts: 

A Vragen vooraf 

Studenten ervaren op verschillende vlakken problemen. 
Maak hieronder een lijst van dingen die je zouden kunnen overkomen als je gaat studeren 
in Nederland als student van de eilanden. 
Gebruik hiervoor de drie bronnen die je hebt bestudeerd. 
Je hebt ook do's en don'ts geleerd uit de interviews met de studenten in bron 1. 
Zet die hieronder ook op een rijtje. 

mogelijke uitdagingen/problemen:
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B Opdrachten bij de video 

Je hebt in fragmenten een interview gezien tussen Nihayra Leona en Petra Roël.
Schrijf hieronder een brief aan een toekomstige student die dit interview niet heeft gezien. 
In de brief van ongeveer 250 woorden vat je de belangrijkste informatie uit dit interview samen.
Welke leerpunten of ervaringen kun je iemand meegeven uit dit interview? Hoe kan een nieuwe
student de ervaringen van Nihayra gebruiken om zijn of haar studietijd tot een succes te maken? 
Maak de brief aan een toekomstige student hieronder af. Gebruik alleen de informatie uit het
interview. 
Besteed in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen: 
- studiekeuze en switchen;
- samenwerken en cultuurverschillen;
- vooroordelen en discriminatie;
- vriendschappen;
- organisaties die je kunnen helpen (ga uit van een student van jouw eiland).

Je kunt eventueel het hele interview nog eens terugkijken.  

Hoi _______________________________________, 

Ik hoorde dat je in Nederland gaat studeren! Ik heb laatst een zinvol interview gezien over dit
onderwerp. Ik zal even samenvatten wat van belang is voor je!
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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C  Opdracht bij de onderzoekEN  

Er zijn de laatste jaren verschillende onderzoeken gedaan naar het studiesucces van Caribische studenten. In
deze lesbrieven gaan jullie steeds in drie bronnen informatie opzoeken om de vragen te beantwoorden. Noem
in je antwoord steeds in welke bron je de informatie hebt gevonden en op welke pagina. Bron 1 is ook in
andere talen beschikbaar. Het is prima als je het rapport in een andere taal raadpleegt, maar je antwoorden
moeten in het Nederlands zijn. 

Bron 1. 
Kopzorgen van Caribische studenten – Een onderzoek naar knelpunten die studenten uit het Caribisch deel
van het Koninkrijk ervaren als zij in Nederland (gaan) studeren of in Nederland hebben gestudeerd. Nationale
ombudsman, 16 december 2020.

Link naar het rapport:
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/rapport/Kopzorgen%20van%20Caribische%20studenten.pdf

Bron 2.
Het studiesucces van studenten uit de ABC-eilanden. Van uitdagingen naar oplossingen. Geerman, E. &
Leona, N. November 2020. 

Link naar het onderzoek: 
https://papiaments.levendetalen.nl/onderzoek-naar-studiesucces/het-studiesucces-van-studenten-uit-de-abc-
eilanden-geerman-leona-2020-2/

Bron 3.
Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2018-2019. Pagina 163-178: Studenten met een vooropleiding in
de Caribische koninkrijksdelen.

Link naar het rapport: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/08/31/monitor-beleidsmaatregelen-hoger-onderwijs-
2018-2019 (pagina 163-178)

Schrijf een adviesbrief van 250-500 woorden aan een aankomende student. Gebruik de informatie uit de
bronnen die je hebt gevonden voor de vorige lesbrieven. Zorg ervoor dat je niet alleen mogelijke problemen
beschrijft, maar juist oplossingen aandraagt voor het geval dit de aankomende student zou overkomen. 
Gebruik alle drie de bronnen.  Gebruik een pakkend citaat uit een van de interviews in je inleiding en afsluiting. 

Lever de adviesbrief in bij je docent. 

Opdracht

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/rapport/Kopzorgen%20van%20Caribische%20studenten.pdf
https://papiaments.levendetalen.nl/onderzoek-naar-studiesucces/het-studiesucces-van-studenten-uit-de-abc-eilanden-geerman-leona-2020-2/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/08/31/monitor-beleidsmaatregelen-hoger-onderwijs-2018-2019
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D  als ik jou was... 

Tot slot maak je als bijlage bij de brieven een lijst met adviezen voor toekomstige studenten. Schrijf minimaal
13 adviezen op voor een succesvolle studie in Nederland. Gebruik alle informatie die je hebt opgezocht voor
de lesbrieven. 

Beschouw het ook als advies voor jezelf als je het misschien straks moeilijk hebt in Nederland!
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advieslijst 


