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Algemene informatie 

Lessen Docent Spreekuur 
dins- en donderdagen van 
18.30 tot 20.45 uur 

Astrid van Winden 
(avanwinden@eoibd.cat) 

donderdag 18.00-18.30 
uur  

 
 

Cursusmateriaal 

Lesmateriaal 

 Lectuur (verplicht) 

Daglicht, Marion Pauw, Anthos, ISBN 9789026330438  

 Aanvullend lesmateriaal (niet verplicht) 

- Diane Bzdenga e.a., Aan het woord 3.1., Wolters Plantijn, ISBN 978 90 

301 9022 6.  

- Marian Goossens en Ann Hellemans, Tekst en uitleg 1, Standaard 

Uitgeverij, 2009. ISBN 978 90 341 9331 5 

- Marijke Huizinga e.a. Code 3, Thieme Meulenhoff,  2006. ISBN 978 90 068 

1116 2 

 Eigen materiaal 

 

Grammatica’s (naslagwerken) 

 De regels van het Nederlands (theorie en oefenboek) A.Florijn, Noordhoff, 

2004. ISBN   978 90 011 4197 4 

 Doe wat met grammatica (theorie) / Marian Goossens, An Wouters, Standaard 

Uitgeverij. ISBN 978 90 341 9200 4 

 Doe wat met grammatica (oefenboek 2) / Marian Goossens, An Wouters, 

Standaard Uitgeverij. ISBN 978 90 341 9202 8 

 Beter Nederlands deel 1 en deel 2/ Dina Bouman-Noordermeer; Coutinho, 

ISBN 90 6283 452 3 (deel 1), ISBN 90 6283 368 3 (deel 2)  

 

 

 

http://www.eoibd.cat/


Woordenboeken (naslagwerken) 

 Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal / Van Dale 

Lexicografie; ISBN 90 66480 81 0 (eentalig) 

 Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Spaans / Van Dale Lexicografie; 

ISBN 90 6648 7216 

 Van Dale Pocketwoordenboek Spaans-Nederlands / Van Dale Lexicografie; 

ISBN 90 6648 7224 

 Diccionari Neerlandès-Català / Enciclopèdia Catalana SAU;  

ISBN 978 84 412 1883 3  

 Diccionari Català-Neerlandès / Enciclopèdia Catalana SAU;  

ISBN 978 84 7739 650 5  

 

Woordenschat (naslagwerken) 

 Alexander, Piet de Kleijn; uitgeverij: Rozenberg Publishers;  

ISBN 90 5170 406 2 

 Lezen, las, gelezen 2 / Ineke de Bakker, Marjan Meijboom, Carla Smits, Sylvia 

Vink; uitgeverij: Wolters-Noordhoff; ISBN 90 0113 119 7 

 

(NB. Alle naslagwerken staan ook in de bibliotheek)  

 

Interessante webpagina’s  

 

www.eoibd.cat  

www.taalunieversum.org  

www.cnavt.org  

https://agora-eoi.xtec.cat/eoibdrassanes/moodle/login/index.php 

 

 

Programma 

 

Doelstellingen 

 Gestructureerde en coherente mondelinge presentaties geven en lange 

toespraken houden over een aantal onderwerpen. 

 Deelnemen aan conversaties, discussies en debatten over thema’s van 

algemeen belang en zijn eigen standpunt op een spontane manier uiten, 

de beurtrol respecterend. 
 Op een gepaste, vloeiende en spontane wijze communiceren, zonder lang 

http://www.eoibd.cat/
http://www.taalunieversum.org/
http://www.cnavt.org/
https://agora-eoi.xtec.cat/eoibdrassanes/moodle/login/index.php


naar de juiste uitdrukkingen te zoeken.  

 Lange, duidelijke en goed gestructureerde teksten schrijven, bijvoorbeeld 

beschrijvingen, een film- of boekrecensie, formele brieven (klachten, 

informatieverzoek, enz.)  

 De algemene boodschap, de argumentatie en de belangrijke details 

begrijpen van conferenties en uiteenzettingen over concrete thema’s in 

duidelijke standaardtaal. 

 De belangrijkste informatie begrijpen in teksten van diverse oorsprong 

(media, film, uiteenzettingen, boodschappen op band of antwoordapparaat, 

telefoongesprekken, enz.) 

 De algemene boodschap begrijpen van gesprekken tussen 

moedertaalsprekers. 

 Met zekere zelfstandigheid lange, vrij ingewikkelde teksten begrijpen over 

concrete en abstracte thema’s (ook hedendaagse literaire teksten).  

 Conclusies trekken uit argumentatieve teksten.  

 Een breed spectrum woordenschap begrijpen in leesteksten. 

Socio-culturele competentie 

 

 Alledaagse gewoonten: werk, vrije tijd, vakanties,enz. 

 Maatschappij: ethische en sociale verschillen, wonen, onderwijs, landschap en 

klimaat, cultuur, enz. el  

 Waarden en overtuigingen: geschiedenis en identiteit, sociale structuur, 

politiek, instellingen, godsdienst, humor, enz.   

 Sociale normen: conversatie (houding, normen, taboe), feesten, bezoek, enz.   

 

Taalfuncties    

          

 Begroeten, zich voorstellen, informatie verschaffen, vertellen, beschrijven, 

ontkennen, aankondigen, vergelijken, afscheid nemen, enz. 

 Een mening geven, overtuigingen uitdrukken, hypotheses formuleren. 

 Plannen, beslissingen en wil uitdrukken.  

 Overtuigen en bevelen. 

 Gevoelens, houdingen, lichamelijke en geestelijke staat uitdrukken.  

 Sociale formuleringen zoals welkom heten, zich verontschuldigen, enz. 

uitdrukken 

 



 

Socio-linguïstische competentie 

 

 Kan met enige inspanning groepsdiscussies volgen en daaraan bijdragen, zelfs 

wanneer er snelle spreektaal wordt gebruikt.  

 Kan betrekkingen onderhouden met moedertaalsprekers zonder hen 

onbedoeld te amuseren of te irriteren en zonder hen te verplichten zich anders 

te gedragen dan zij tegenover een moedertaalspreker zouden doen. 

(begroetingen, zich voorstellen, beurtrol, enz.) 

 Kan zich in situaties op gepaste wijze uitdrukken en weet flagrante fouten in de 

formulering te vermijden. (formeel vs. informeel, registers, enz.) 

 

Linguïstische competentie:  

 
Woordenschat 

 

Beschikt over een goede woordenschat voor zaken die verband houden met zijn of 

haar vakgebied en de meeste algemene onderwerpen.  

Kan variatie aanbrengen in formuleringen om te veel herhaling te voorkomen, al 

kunnen hiaten in de woordenschat nog wel tot aarzeling en omschrijving leiden. 

De hoofdthema’s die in niveau 5 behandeld zullen worden, zijn:  

 biografieën en psychologie 

 werk 

 consumptie 

 wonen 

 leefomstandigheden en klimaat 

 het weer 

 natuur 

 het Nederlands in de wereld 

 

Grammatica 

 

 Het pronomen: reciproque pronomen, indefiniet pronomen 

 Het voornaamwoordelijk bijwoord 

 Het verbum: modale hulpwerkwoorden, werkwoorden die samengaan met (te) 
infinitief, de volgorde van de werkwoorden onderling 

 De prepositie: vaste preposities bij verba, substantieven, adjectieven, 



preposities met onbepaalde pronomina 

 Zinsverbindende elementen: conjuncties, adverbia, pronomina 

 De subordinatie in de zin: woordvolgorde, beknopte bijzin 

 

Discursieve competentie 

 

 Kan wat hij of zij zegt en de manier van uitdrukken aanpassen aan de situatie 

en de ontvanger, en een mate van formaliteit kiezen die in de omstandigheden 

toepasselijk is. 

 Kan de formulering variëren van wat hij of zij wil zeggen. 

 Kan op toepasselijke wijze ingrijpen in een discussie en daarvoor de juiste taal 

gebruiken. 

 Kan op gepaste wijze een gesprek beginnen, onderhouden en beëindigen, en 

daarbij doeltreffend beurten nemen.  

 Kan een gesprek beginnen, de beurt nemen wanneer dat gepast is en de 

conversatie beëindigen wanneer dat moet, zij het niet altijd op elegante wijze.  

 Kan standaardzinnen gebruiken (bijvoorbeeld ‘Dat is een moeilijk te 

beantwoorden vraag’) om tijd te winnen en de beurt te behouden tijdens het 

zoeken naar woorden. 

 

Tekstsoorten die in de lessen aan bod komen  

 

 Reclameteksten, brieven, beschrijvingen, verhalen, argumentatieve teksten, 

creatieve teksten, advertenties, persartikelen, enz.  

 Dialogen, monologen, uiteenzettingen, enquêtes, interviews, debatten, 

rollenspellen, liederen, enz. 

 Literaire teksten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beoordeling 

Er zijn een aantal beoordelingsmomenten gedurende het jaar: formele toetsen die de 

verschillende vaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) behandelen, 

evenals de kennis van taalgebruik en woordenschat. Bovendien worden ook 

huiswerkactiviteiten zoals schrijfoefeningen beoordeeld.  

Om te slagen moet je een resultaat behalen van 65% of meer voor het Certificat 

Avançat dat aan het eind van de cursus plaatsvindt. Meer informatie over het Certificat 

Avançat krijgen jullie later dit jaar. 

 

Kalender 2017-18: Vakantie en feestdagen 

Kerst: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 

Pasen: 26 maart t/m 2 april 2018 

Officiële feestdagen in 2017: 12 oktober, 1 november, 6 en 8 december 

Officiële feestdagen in 2018: 1 mei, 21 mei 

Vrije keuzedagen van de school: 

13 oktober 2017 (vrijdag)    

7 december 2017 (donderdag) 

30 april 2018 (maandag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


