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NVT+ Modules en lesbrieven - Informatiefolder

Op de Caribische eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius leren leerlingen op school het
Nederlands als een Vreemde Taal. In de praktijk blijkt de overstap van de eilanden naar Nederlandstalig vervolgonderwijs vaak
nog een grote stap, zowel talig als qua studievaardigheden. Daarom is dit lespakket NVT+ ontwikkeld, speciaal voor leerlingen
van deze eilanden, om deze overgang makkelijker te maken. Bureau NVT was projectleider van dit project en heeft deze
informatiefolder samengesteld. Wilt u meer informatie over het project? 
Neem dan contact met ons op via info@bureaunvt.com. 

Hoe gebruikt u dit materiaal?
Deze modules zijn geschikt als aanvullend materiaal voor leerlingen die zich willen voorbereiden op Nederlandstalig
vervolgonderwijs. U kunt het materiaal gebruiken in de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs. Wij adviseren het
materiaal in te zetten als leerlingen zich bevinden op taalniveau B1 en toewerken naar B2. Dit pakket is gemaakt om te
gebruiken naast of na een reguliere NVT-/NT2-methode (elders op de website vindt u een overzicht van NVT-NT2-methodes). 
U kunt zelf beslissen hoeveel tijd u aan het pakket besteedt. U kunt het bijvoorbeeld intensief inzetten als training in het laatste
jaar van het middelbaar onderwijs of er één uur per week aan besteden tijdens de laatste twee leerjaren. U kunt er klassikaal
mee werken, maar ook leerlingen in groepjes laten werken met het materiaal. Ook voor studenten die in het eerste jaar van hun
studie lacunes blijken te hebben, kunt u oefeningen uit het materiaal selecteren. Aan het einde van deze handleiding vindt u
antwoordbladen. U kunt de leerlingen dus ook zelf de kans geven bepaalde oefeningen na te kijken. 

Onderdeel 1: Modules NVT+
Oefeningen waarin leerlingen zowel talig als qua studievaardigheden worden voorbereid op Nederlandstalig vervolgonderwijs.
Leerlingen werken aan de taal die nodig is, in herkenbare situaties en reflecteren hierbij steeds op hun taalvermogen. Hierbij
leren ze veelvoorkomende uitdrukkingen, grammaticale constructies, academische woordenschat, taalhandelingen die nodig zijn
voor studeren (zowel receptief als productief) en leren door middel van voorbeeldcolleges onderzoeksstructuren en de
bijbehorende woordenschat te analyseren. Daarnaast wordt er geoefend met spreekdurf, uitspraak en intonatie.
In alle modules zitten ook oefeningen die studenten leren reflecteren op wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden, wat vooroordelen
en stereotyperingen zijn, wat hun kwaliteiten zijn en wat hun identiteit is. Dit alles met als doel de leerlingen klaar te stomen voor
de overstap naar een ander land met een andere cultuur waaraan ze zeker zullen moeten wennen.

Waaruit bestaat het materiaal?  
Het leerlingmateriaal bestaat uit twee onderdelen: modules NVT en lesbrieven. Daarnaast is er een uitgebreide handleiding voor
de docent met suggesties voor de les, uitleg van de opbouw en antwoorden bij de oefeningen. 

Inhoud van de modules 

Module 1

Hoofdstuk 1: Heb je even?
Hoofdstuk 2: Iedereen is anders
Hoofdstuk 3: Mag ik even iets in de groep gooien?
Hoofdstuk 4: Hoe ben je? 
Hoofdstuk 5: Wat een vooroordelen!

De modules zijn opgedeeld in verschillende hoofdstukken. 
Ieder hoofdstuk is een apart PDF-document dat u kunt printen voor uw leerlingen. In de handleiding bij het oakket vindt u
aanwijzingen voor het gebruik in de les en de antwoorden bij de oefeningen.  

Module 4 
 

Hoofdstuk 1: Wat een talent!
Hoofdstuk 2: Wat is jouw doel? 
Hoofdstuk 3: Plannen en organiseren
Hoofdstuk 4: Leren leren 

Module 2

Hoofdstuk 1: Kom maar op met die cijfers!
Hoofdstuk 2: Grafieken beschrijven
Hoofdstuk 3: Presenteren en beoordelen
Hoofdstuk 4: De vervolgstudie 

Module 3 
 

Hoofdstuk 1: Een beetje verliefd 
Hoofdstuk 2: Wat is er gebeurd? 
Hoofdstuk 3: Klopt die informatie wel? 
Hoofdstuk 4: Hoe voel je je? 

Onderdeel 2: Lesbrieven NVT+
Als vervolg op de modules zijn vijf lesbrieven ontwikkeld. Elke lesbrief begint met een fragment uit een interview met Nihayra 
 Leona, zelf afkomstig van Curacao en op het.moment van het interview werkzaam als PhD op de UvA. Zij vertelt over haar
ervaringen in Nederland. De studenten krijgen vragen over het interview (het interview is als audiobestand en als videobestand
te vinden bij het materiaal) en moeten daarna in onderzoeksrapporten op zoek  naar informatie. Hierbij oefenen ze lezen,
conclusies trekken, statistische informatie interpreteren, samenvatten en citeren. De lesbrieven zijn zo opgezet dat studenten
zowel bruikbare kennis kunnen opdoen uit dit onderzoek als talige voortgang boeken. Wij adviseren de lesbrieven na de
aanvullende modules te behandelen.

Lesbrief 1: Studiekeuze en switchen
Lesbrief 2: Samenwerken en cultuurverschillen
Lesbrief 3: We zijn weer lekker aan het generaliseren!
Lesbrief 4: Problemen en oplossingen
Lesbrief 5: We gaan ervoor!

Wat mag u doen met het materiaal?
U mag dit materiaal delen en bewerken voor uw eigen lessen. U kunt de lessen printen voor uw leerlingen of digitaal
beschikbaar maken. Indien u het lesmateriaal deelt, dient u de naam van het project en ontwikkelaars te vermelden. Deze
informatie vindt u in de handleiding en in het materiaal zelf.  
U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Waar is het materiaal NVT+ te vinden?
Het materiaal wordt beschikbaar gesteld aan leraren NVT in de Cariben via de website van de Taalunie.
Ook via de website van Bureau NVT kunt u alles downloaden: www.bureaunvt.com/lesmateriaal.

http://www.bureaunvt.com/lesmateriaal

