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H1 – Kopieerblad rollenspel opdracht 3 bij Op naar de eindstreep

Rollenspel 1 – Cursist A

Je wilt graag tennislessen nemen. Je hebt nog nooit getennist en je weet niet wat je zelf moet kopen en wat 
de tennisclub beschikbaar heeft. Je belt de contactpersoon van de tennisclub en vraagt om informatie.

Je wilt weten:
a Benodigdheden voor de tennislessen.
b Benodigdheden voor inschrijving: legitimatie, pasfoto?
c Meteen betalen?
d Extra betalen voor privéles?
e Melden bij de eerste les?
f Sauna in het clubgebouw. Ook voor jou? Extra betalen?

Cursist B geeft antwoord met: nodig hebben, hoeven + negatie (+ te + infinitief), gebruiken.

H1 – Kopieerblad rollenspel opdracht 3 bij Op naar de eindstreep

Rollenspel 1 – Cursist B

Je bent de contactpersoon van je tennisclub. Je wordt regelmatig gebeld door mensen die vragen hebben 
over de tennisclub en de tennislessen.

Dit zijn de regels van de tennisclub:
a Tennisrackets en tennisballen zijn beschikbaar.
b Bij inschrijving legitimatie en pasfoto meenemen.
c Betalingsmogelijkheden: contant, pinnen en internetbankieren.
d Privélessen kosten extra geld.
e Niet melden bij de eerste les, meteen naar de tennisbaan.
f Sauna is van de tennisclub en dus voor alle leden.

Cursist B geeft antwoord met: nodig hebben, hoeven + negatie (+ te + infinitief), gebruiken.



Voorbeeld: 
Vraag van A:  Wat moet ik kopen voor de lessen?

Antwoord van B: Je hebt tennisschoenen en een racket nodig. Je hoeft geen racket te kopen. Je mag 

 een racket van ons gebruiken.

Voorbeeld: 
Vraag van A:  Wat heb ik nodig voor de lessen?

Antwoord van B: Je hebt tennisschoenen nodig. Je hoeft geen racket te kopen. Je mag een racket van 

 ons gebruiken.
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H1 – Kopieerblad rollenspel opdracht 3 bij Op naar de eindstreepc   u i t g e v e r ij

c o u t i n h o   

Rollenspel 2 – Cursist A

Je werkt bij het sportcentrum van de universiteit. Kijk naar de informatie:

Inschrijving: 
Studenten:  studentenkaart, legitimatie en bankpas.
Medewerkers van de universiteit:  legitimatie, bankpas en pasfoto.

Kosten sportkaart:
1 september – 31 augustus:  € 42,-
1 januari – 31 augustus: € 27,50

Extra kosten:
Tennis, paardrijden, duiken en golf:  sportkaart + bijbetaling van € 30,-
Alle andere sporten: alleen sportkaart

Een student komt bij jou om informatie te vragen. Geef antwoord op zijn/haar vragen met: moeten / hoeven 

+ niet / geen / niets + te + infinitief, gebruiken en nodig hebben

H1 – Kopieerblad rollenspel opdracht 3 bij Op naar de eindstreep

Rollenspel 2 – Cursist B

Je bent student aan de universiteit. Het is 28 januari en je wilt graag voor het eerst dit collegejaar gaan 
sporten. Je wilt gaan handballen en tennissen via studentensport. Je wilt dus een sportkaart kopen. Je 
gaat naar het sportcentrum van de universiteit om informatie te vragen.
a Je wilt weten wat de medewerker moet hebben van jou om een sportkaart te maken. 
b Je hebt gehoord van andere studenten dat de kaart € 42,- kost maar misschien is hij nu niet meer 
 zo duur.
c Je wilt weten of handballen en tennissen extra geld kosten. 
d Je wilt geen duur racket kopen. Heeft het sportcentrum rackets?

Wat vraag je aan de medewerker? Gebruik in je vragen: nodig hebben, hoeven + negatie + (te + infinitief), 
gebruiken.



Voorbeeld: 
Vraag van B:  Wat heb ik nodig om me in te schrijven?

Antwoord van A: Je hebt een studentenkaart nodig. Je hoeft geen pasfoto mee te nemen. Je kunt als 

 legitimatie een paspoort of rijbewijs gebruiken.

Voorbeeld: 
Vraag van B:  Wat heb ik nodig om me in te schrijven?

Antwoord van A: Je hebt een studentenkaart nodig. Je hoeft geen pasfoto mee te nemen. Je kunt als 

 legitimatie een paspoort of rijbewijs gebruiken.
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H1 – Kopieerblad tekst opdracht 5a bij Op naar de eindstreep

Docent

Het adjectief krijgt geen -e na een onbepaald het-woord. Een bijwoord krijgt nooit een -e.

Wat is fierljeppen?

Fierljeppen is een traditionele Nederlandse sport en tevens een van de meest complexe atletiekvor-
men die we op dit moment kennen. 

Overal in ons land zie je brede en minder brede waterwegen en er is geen snellere manier om deze 
 waterwegen over te steken dan met een klein polsstokje. De polsstok is dan ook eeuwenlang een nor-
maal gebruiksvoorwerp geweest voor de Nederlanders. In oude kronieken van rond 1200 vinden we 
al verwijzingen naar de polsstok en ook op de schilderijen van Pieter Brueghel (16de eeuw) zie je de 
polsstok regelmatig verschijnen.

Het maken van een fierljepsprong bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk moeten lei-
den tot een goede afstand. De sprong begint met het maken van een korte, felle sprint naar de pols-
stok, gevolgd door een goede insprong, het klimmen naar de top van de polsstok om uiteindelijk met 
een  afsprong in een zandbed te landen.

Goede fierljeppers kunnen dan ook beschreven worden als echte atleten met een excellent ontwik-
kelde kracht en coördinatie. 

Kenmerken van het fierljeppen zijn de gemoedelijke sfeer waarin de sport beoefend wordt en de 
 natuurlijke omgeving waarin het plaatsvindt.

Uit: Wikipedia
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H1 – Kopieerblad opdracht 5b bij Op naar de eindstreep

Wat is fierljeppen?

Fierljeppen is een traditionele Nederlandse sport en tevens een van de meest complexe atletiek-
vormen die we op dit moment kennen. 

Overal in ons land zie je brede en minder brede waterwegen en er is geen snellere manier om deze 
waterwegen over te steken dan met een klein polsstokje. De polsstok is dan ook eeuwenlang een 
 normaal gebruiksvoorwerp geweest voor de Nederlanders. In oude kronieken van rond 1200 vinden 
we al verwijzingen naar de polsstok en ook op de schilderijen van Pieter Brueghel (16de eeuw) zie je 
de polsstok regelmatig verschijnen.

Het maken van een fierljepsprong bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk moeten lei-
den tot een goede afstand. De sprong begint met het maken van een korte, felle sprint naar de pols-
stok, gevolgd door een goede insprong, het klimmen naar de top van de polsstok om uiteindelijk met 
een afsprong in een zandbed te landen.

Goede fierljeppers kunnen dan ook beschreven worden als echte atleten met een excellent ontwik-
kelde kracht en coördinatie. 

Kenmerken van het fierljeppen zijn de gemoedelijke sfeer waarin de sport beoefend wordt en de 
 natuurlijke omgeving waarin het plaatsvindt.

Uit: Wikipedia
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H1 – Kopieerblad opdracht 6 bij Op naar de eindstreep

tafeltennis

verboden woorden:
tafel

tennis
pingpong

basketbal

verboden woorden:
basket

bal

waterpolo

verboden woorden:
water

zwembad

paardrijden

verboden woorden:
paard
rijden

boksen

verboden woorden:
boksen
slaan

vechten

schermen

verboden woord:
degen

hockey

verboden woorden:
(hockey)stick
(hockey)bal

volleybal

verboden woorden:
volley

bal
slaan

dammen

verboden woorden:
dam

(dam)bord

racen

verboden woorden:
(race)auto

rijden

zeilen

verboden woorden:
zeil
boot

gewichtheffen

verboden woorden:
gewicht
heffen
halter

squashen

verboden woorden:
(squash)racket

(squash)bal

biljarten

verboden woorden:
(biljart)tafel
(biljart)keu

(biljart)ballen
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H1 – Transcript opdracht 8 bij Op naar de eindstreep

Docent

Transcript – Interview sportschool

Let op: dit zijn vier tracks! Vertel de cursisten aan het begin van elke track wie aan het woord is.

Johan

Wat ik fijn zou vinden aan mijn nieuwe sportschool is een sauna, maar als deze er niet is maakt dat ook 
niet uit! Het liefst zou ik in het centrum sporten, want daar woon ik. Maar oost is ook goed, want dan 
kan ik ook een keer na mijn werk sporten. Ik vind het belangrijk dat de sportschool elke dag geopend 
is. Dan kan ik zelf kiezen op welke dag ik ga trainen. Verder zou ik het fijn vinden als ik via incasso kan 
betalen, maar dan wel alleen een kaart waarmee ik tien keer kan komen sporten. 

Mieke

Ik sport graag ’s ochtends voor mijn werk rond 8:00 uur. Het liefst ook een dag in het weekend, maar 
welke dag maakt me niet zoveel uit. Ik heb eigenlijk niet veel wensen: de locatie, manier van betalen en 
of er een sauna of douche is vind ik niet belangrijk. Het enige dat ik echt wil is dat ik de mogelijkheid 
heb om me aan te melden voor een maand of een half jaar.

Sandro

Ik zou het liefst in het centrum van de stad willen sporten, maar als het niet anders kan… Verder vind ik 
het niet erg als de sportschool een dag gesloten is. Ik wil toch niet elke dag sporten. Ik vind het wel heel 
belangrijk dat er een sauna is, want daar houd ik van. En ik wil graag contant kunnen betalen, want ik 
weet niet zeker of ik wel voldoende geld op mijn rekening heb staan elke maand.

Youssra

Ik ben op zoek naar een nieuwe sportschool. Ik vind het belangrijk dat de locatie in het centrum is, 
omdat ik daar werk en graag na mijn werk ga sporten. Verder vind ik het belangrijk dat ik na de les kan 
douchen in de sportschool. Naar de sauna kunnen zou ook fijn zijn, maar dat hoeft niet. Het maakt me 
eigenlijk niet uit hoe ik moet betalen: contant of via automatische incasso. Oh ja, bijna vergeten: ik wil 
elke woensdag kunnen sporten, dat is namelijk mijn vrije dag.

1

2

3

4
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H2 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

Cursist A

Kamer 1: Betaalbare kamer nabij Amsterdam

Straat: Kanaalstraat

Huurprijs: € 340,- incl.

Oppervlakte: 12 m2 (1 kamer)

Beschikbaarheid: vanaf 1 september

De kamer is gelegen in Amsterdam Sloterdijk. Afstand tot het centrum is 15 minuten fietsen. Het is een 
vrij kleine kamer op de vierde verdieping met een eigen keukenblok en ijskast. Het huis is rustig, netjes 
en mooi gelegen. Internet is er voor een meerprijs van € 20 per maand.

Kamer 2: Mooie kamer in gezellig studentenhuis!

Straat: Nijverheidsweg

Huurprijs: € 485,- incl.

Oppervlakte: 15 m2 (1 kamer)

Beschikbaarheid: vanaf 1 november

Mooie, lichte kamer in gezellig studentenhuis!  
Wij zijn 3 studentes die een leuke huisgenoot zoeken, die het leuk vindt om samen te eten, stappen, etc.
We hebben een grote gezamenlijke keuken met vaatwasser, wasmachine en droger en een grote badka-
mer met douche en bad! Ook hebben we een tuintje waar fietsen geplaatst kunnen worden en waar we 
in de zomer ook gezellig kunnen zitten. Het studentenhuis ligt op 5 minuten lopen van het centrum van 
Amsterdam.

Kamer 3: Kamer te huur

Straat: Volksplein

Huurprijs: € 330,- incl.

Oppervlakte: 10 m2 (1 kamer)

Beschikbaarheid: Vanaf 1 oktober

Kamer op 2e verdieping. Met nog 3 huurders gezamenlijk gebruik van keuken, badkamer en groot dak-
terras. Op loopafstand van centrum. Geen internetaansluiting.

Kamer 4: Leuke studio te huur

Straat: Waterstraat

Huurprijs: € 225,- incl.

Oppervlakte: 30 m2 (1 kamer)

Beschikbaarheid: vanaf 1 juli

Studio te huur in Amstelveen. Goede bus- en treinverbindingen met Amsterdam. Eigen keuken, douche, 
toilet. Tevens is er internet aanwezig.



Op naar de eindstreep, Kopieerbladen
A08079-52888802

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2009 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten  
Diese Probeseiten ermöglichen Ihnen eine konkrete inhaltliche Auseinandersetzung mit dem neuen Lehrwerk. Die hier dargestellten Texte, Bilder und 
Illustrationen sind gezielt für bestimmte Lernsituationen und passgenau zu den Inhalten der Lehrpläne ausgesucht und verstärken die Lerneffekte. Die 
methodische Abstimmung der Texte einerseits und Bilder andererseits wird durch diese Probeseiten verdeutlicht

9

c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

 
H2 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

Cursist B

Kamer 1: Kamer in Amsterdam-Noord

Straat: Tweede Carabinierslaan 130

Huurprijs: € 305,- incl.

Oppervlakte: 16 m2 (1 kamer)

Beschikbaarheid: Vanaf 1 september

Kamer ligt op 20 minuten fietsen van het centrum. Gas, water, elektriciteit en internet zijn inbegrepen. Ei-
gen badkamer op de begane grond en gezamenlijke keuken!! 

Kamer 2: Studentenkamer hartje stad!!

Straat: Zeedijk 

Huurprijs: € 360,- incl.

Oppervlakte: 10 m2 (1 kamer)    

Beschikbaarheid: Vanaf 1 oktober

Kleine kamer in het bruisende centrum van Amsterdam. 2 ramen, wasbak en internet. Het huis heeft 2 
toiletten, een douche, maar geen keuken. We delen het met 8 meiden en jongens. Allemaal studenten. 
Wij zoeken een leuke student voor deze kamer!

Kamer 3: Rustige kamer in Haarlem

Straat: Gasthuisstraat

Huurprijs: € 305,- incl.

Oppervlakte: 22 m2 (1 kamer)

Beschikbaarheid: Vanaf 1 september

Deze mooie kamer ligt in de gezellige stad Haarlem. Haarlem heeft een goede treinverbinding met Am-
sterdam. Kamer met vaste wastafel en keukentje op de 1ste verdieping van rustig, vrijstaand studenten-
huis, tv- en internetaansluiting. Gezamenlijk gebruik badkamer met ligbad, grote tuin, fietsenberging. 
Parkeergelegenheid eigen terrein. 5 min. van bus/trein, supermarkt. 

Kamer 4: Grote kamer in centrum Amsterdam

Straat: Bloemengracht

Huurprijs: € 515,- incl.

Oppervlakte: 21 m2 (1 kamer)

Beschikbaarheid: Vanaf 1 juli

Lekkere ruime studentenkamer met wastafel warm/koud water. Nog geen 5 minuten lopen naar het sta-
tion en de binnenstad. Prachtig uitzicht over de gracht. Keuken en toilet delen met één medebewoner. 
Douche delen met drie meiden. Wasmachine aanwezig. Geen internet aanwezig.
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H2 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

Cursist A en B

Kamer 1

Voordelen: Nadelen:

Kamer 2

Voordelen: Nadelen:

Kamer 3

Voordelen: Nadelen:

Kamer 4

Voordelen: Nadelen:
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H2 – Kopieerblad opdracht 5 bij Op naar de eindstreep – 1/3

Aanmelden | Welkom | Woningaanbod | Verantwoording | Spelregels | Woningruil | Nieuws 

Spelregels
Elke week publiceert het Woningburo beschikbare huurwoningen van de Amsterdamse Woningcor-
poraties. Op dit moment vindt deze publicatie plaats in het blad Wonen, editie Amsterdam. 
Op deze website worden de beschikbare woningen elke week meestal op woensdag ververst. 

Bij de aangeboden woningen zijn de volgende spelregels van toepassing: 

Inschrijving
Als u bij Woningburo Amsterdam staat ingeschreven als ‘woonwens’ woningzoekende kunt u re-
ageren op het woningaanbod op deze website. Staat u ingeschreven als urgent woningzoekende, 
dan kunt u dus niet reageren. Om te reageren hebt u onder andere een inschrijfnummer nodig. Het 
inschrijfnummer kunt u vinden op uw inschrijfbevestiging. Tevens vindt u hierop overige inschrijf-
gegevens zoals de inkomensgroep waarin u bent ingedeeld. Staat u nog niet ingeschreven, dan kunt 
u een inschrijfformulier aanvragen of downloaden via internet of u kunt een inschrijfformulier op-
vragen via telefoon 020-3252025 (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur). 

Reageren
Bij het maken van uw woningkeuze dient u rekening te houden met de doelgroep en voorwaarden 
die in de advertenties genoemd staan. U kunt op drie manieren uw woningkeuze doorgeven:
 via de elektronische woonkeuzebon; 
 via de reactielijn: 0900-2025091 (€ 0,35 p/m); 
 via de woonkeuzebon uit de advertentie in het blad Wonen. 

U kunt na verschijning van iedere advertentie reageren tot uiterlijk de volgende woensdag 12:00 uur. 
Wanneer u met de woonkeuzebon reageert, dient deze op dit tijdstip binnen te zijn. 

Bij het reageren kunt u in volgorde van uw voorkeur maximaal drie woningkeuzes opgeven. 

Afhandeling
Na de verwerking van alle reacties sorteert de computer een kandidatenlijst van alle goede reacties 
op volgorde van inschrijfduur. De verhuurder zal vervolgens een woning gaan aanbieden in volg-
orde van deze kandidatenlijst. Van deze regel kan in bepaalde gevallen worden afgeweken, bijvoor-
beeld als sprake is van huurtoeslag bij: 
 jongeren onder de 23 jaar als het gaat om een woning duurder dan € 339,08 per maand; 
 1 en 2 personen als het gaat om een woning duurder dan € 485,33 per maand; 
 3 of meer personen als het gaat om een woning duurder dan € 520,12 per maand. 

Indien een kandidaat voor meerdere woningen op de eerste plaats is geëindigd, zal gekeken worden 
naar de opgegeven voorkeur. 
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H2 – Kopieerblad opdracht 5 bij Op naar de eindstreep – 2/3

Nultredenwoning
Beschikbare nultredenwoningen zijn herkenbaar aan dit pictogram. Voor deze 
woningen geldt, dat woningzoekenden met een passend wvg-verhuisadvies voor-
rang krijgen voor deze woningen. Dit wvg-verhuisadvies moet dan wel zijn gere-
gistreerd door het Woningburo Amsterdam. Uit de woninggegevens blijkt tevens of 
het gaat om een traploze woning, een rolstoeltoegankelijke woning of een rolstoelgeschikte woning. 

Resultaat
Vanaf donderdagmiddag kunt u via de resultatenlijn 0900-2025091 (€ 0,35 p/m) maar ook via deze 
website vernemen op welke plaats u bent geëindigd met uw woningkeuzen. Het heeft geen enkele 
zin om voor donderdagmiddag de resultatenlijn te bellen.

Controle gegevens
Alvorens het huurcontract wordt afgesloten worden alle inschrijfgegevens (zoals inkomen en sa-
menstelling gezin) door de verhuurder gecontroleerd. Het is dus belangrijk dat u bij inschrijving de 
juiste gegevens verstrekt en veranderingen zoals het adres, inkomen en de gezinssamenstelling tijdig 
doorgeeft aan Woningburo Amsterdam. Indien u aangemeld bent op deze website, kunt u steeds zelf 
een aantal actuele inschrijfgegevens controleren. 

Weigeren woningaanbod
Het komt vaak voor, dat woningzoekenden niet serieus reageren op beschikbare huurwoningen. 
Aangezien de verhuurders ervan uit gaan, dat alle reacties weloverwogen zijn ingediend, leidt dit 
wel eens tot ongewenste woningaanbiedingen en tot onnodige vertraging voor mensen die de wo-
ning wel graag willen huren. Reageer dus alleen op daadwerkelijk gewenste woningen. 

Vragen
Voor vragen of hulp kunt u telefonisch terecht bij Woningburo Amsterdam op maandag t/m vrijdag 
van 09:00 tot 12:00 uur, telefoon 020-3252025. Voor nadere informatie over de aangeboden wonin-
gen kunt u eventueel bellen met de betreffende verhuurder. 

Begrippen

Doelgroep  Bij de doelgroep staat vermeld welke soort woningzoekenden kan reageren op de 
aangeboden woning. Dit kan zijn iedereen of alleen starters of alleen doorstro-
mers. 

Starter  Iedereen die binnen Amsterdam geen zelfstandige huurwoning achterlaat van 
een deelnemende verhuurder. 

Doorstromer  Iedereen die binnen Amsterdam een zelfstandige huurwoning van een deelne-
mende verhuurder daadwerkelijk leeg achterlaat. 

Voorwaarden  Dit zijn aanvullende voorwaarden waaraan u moet voldoen om te kunnen rea-
geren. Voorwaarden hebben betrekking op het inkomen, aantal personen en de 
leeftijd van u of eventuele kinderen. Soms staan nog bijzondere voorwaarden 
vermeld. 

Rekenhuur  Dit is het bedrag van de huurprijs dat gebruikt wordt om te berekenen of voor 
deze woning huurtoeslag mogelijk is en wat de eventuele hoogte van de huurtoe-
slag is. 
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H2 – Kopieerblad opdracht 5 bij Op naar de eindstreep – 3/3

Ingang huur  Dit is de vermoedelijke ingangsdatum van de huur. 
Inkomensgroep  Bij inschrijving als woningzoekende wordt u ingedeeld in een inkomensgroep. 

U kunt de inkomensgroep vinden op uw inschrijfbevestiging zoals u deze heeft 
ontvangen van Woningburo Amsterdam. 

Inkomenstabel (met ingang van 1-1-2006)

Leeftijd Aantal 
personen 

Inkomensgroep 

1 2 3 4 

jonger dan 65 jaar 1 €14.125 of 
minder 

€14.126 t/m 
€18.950 

€18.951 t/m 
€20.000 

€20.001 of 
meer 

2 of meer €18.075 of 
minder 

€18.076 t/m 
€24.300 

€24.301 t/m 
€27.175 

€27.176 of 
meer 

65 jaar of ouder 1 €13.850 of 
minder 

€13.851 t/m 
€17.275 

€17.276 t/m 
€17.950 

€17.951 of 
meer 

2 of meer €17.825 of 
minder 

€17.826 t/m 
€22.175 

€22.176 t/m 
€23.825 

€23.826 of 
meer 

Laatste wijziging: 25-09-2006 

Woningburo Amsterdam is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00-12:00 uur. U 
kunt geen rechten ontlenen aan de geboden informatie.

Woningburo Amsterdam Tel.: 020 325 20 25 
Postbus 1333  Fax: 020 325 39 19 
1018 EX Amsterdam E-mail: info@Woningburo_amsterdam.nl
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H2 – Kopieerblad opdracht 6 bij Op naar de eindstreep

Cursist A

Situatie 1
Je staat al acht jaar ingeschreven bij het Woningburo Amsterdam. Je hebt gereageerd op een advertentie van 
het Woningburo. Als je in het blad Wonen kijkt, zie je dat iemand anders die pas vijf jaar ingeschreven stond, 
de woning heeft gekregen. Dat is niet volgens de regels. Bel met het Woningburo en leg de situatie uit.

Situatie 2
Je hebt je aangemeld voor een nultredenwoning. De woning gaat echter naar iemand anders die een wvg-ver-
huisadvies heeft gekregen. Jij vindt dat niet eerlijk omdat je in een huis woont met veel trappen en niet goed 
trappen kan lopen. Bel met het Woningburo.

Situatie 3
Je hebt je aangemeld voor een woning. Je ontvangt een brief van het Woningburo waarin staat dat je niet in 
aanmerking komt voor de woning omdat je te weinig inkomsten hebt. Sinds kort woon je echter samen met 
je partner en samen hebben jullie wel genoeg inkomsten. Je was alleen vergeten dit bij het Woningburo te 
melden. Bel het Woningburo.

H2 – Kopieerblad opdracht 6 bij Op naar de eindstreep

Cursist B

Situatie 1
Je hebt via internet gereageerd op een advertentie. Door een systeemstoring is jouw reactie te laat binnenge-
komen. Daardoor kom je niet in aanmerking voor de woning. Je wilt de woning echter heel graag hebben. Je 
belt met het Woningburo en legt de situatie uit.

Situatie 2
Je hebt een woning van het Woningburo geweigerd. Je krijgt een brief waarin staat dat je als straf het komen-
de half jaar niet in aanmerking komt voor een woning. Je bent boos omdat je goede argumenten had om de 
woning te weigeren. In de advertentie stond namelijk dat de woning een balkon had, maar dat bleek niet te 
kloppen.

Situatie 3
Je hebt het huurcontract van je nieuwe woning getekend. Nu ontvang je opeens een brief waarin staat dat de 
huur per 1 maart ingaat. Dat was niet de afspraak. De huur zou half maart ingaan. Nu moet je een maand 
dubbele huur betalen (voor je oude en je nieuwe woning). Bel het Woningburo.
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H2 – Kopieerblad opdracht 7 bij Op naar de eindstreep

Transcript – TV Makelaar

Presentator:

Marije:

Presentator:
Heijmen:

Marije:

Presentator:
Marije:

Heijmen:

Presentator:

Marije:
Presentator:

Marije:
Presentator:

Heijmen:
Presentator:
Heijmen:
Presentator:
Marije:
Presentator:
Marije:

Marije wil haar woonplaats Heerenveen verlaten om het avontuur op te zoeken in Amster-
dam. Om haar wegwijs te maken in de jungle van de huizenmarkt in de hoofdstad, heb ik 
een afspraak gemaakt met makelaar Heijmen Krueger. 
Heijmen, ik heb je bereid gevonden om voor Marije een huis te vinden, maar misschien is 
het handig, Marije, als jij een beetje vertelt wat je wel en wat je niet wil. Dat is dan in ieder 
geval een begin, want het is een speld in een hooiberg, denk ik.
Inderdaad. Nou, mijn wens is een appartement in het centrum of in ieder geval in de buurt 
van het centrum en mijn budget is € 190.000,– maximaal.
Is dat reëel?
Tegenwoordig koop je daar in het centrum van Amsterdam niet veel meer voor. Er is wel aan-
bod, eh…dus wat dat betreft zijn er kansen genoeg, maar het hangt er wel vanaf wat je wil. 
Dus mijn vraag is: wat zijn je minimale eisen die je aan het appartement stelt?
Nou, het liefst natuurlijk zo weinig mogelijk verbouwen. Dat het een beetje…ja…goed on-
derhouden is. En het liefst een driekamerappartement, dus minimaal twee slaapkamers.
En in welke buurt?
Ja, ik ben nog niet heel erg bekend. Dus op zich…eh…ja, in een buurt van het centrum, in 
een wat leukere wijk.
Okee, nou ja in ieder geval de Pijp is misschien een leuke wijk om een keer te gaan kijken, 
hoewel de vierkantemeterprijzen ook al flink zijn opgelopen en in sommige gevallen al in de 
buurt van het centrum komen. Maar bijvoorbeeld Westerpark is een wijk dat ook een leuke 
wijk is geworden.
En dat zijn een beetje hippe, jonge buurten waar een jonge single vrouw helemaal tekeer 
kan gaan?
Nou ja, zeg!
Je zei tegen mij: In Friesland kom ik thuis en dan ga ik zitten en dan plof ik op de bank en 
dan gebeurt er niks. Jij wil toch spatten?!
Ja.
Jouw voorstel is eigenlijk: laten we een aantal wijken door…eh…eh…eh rijden en een aan-
tal appartementen bekijken om zowel zicht te krijgen op de buurt als wel het type apparte-
ment.
Ja, absoluut.
Dus we stappen in de auto en we gaan een beetje toeren?
De auto? Ik weet niet of jij uit Amsterdam komt, maar wij doen het op de scooter.
Och nou ja, dat lijkt me helemaal leuk.
Hartstikke leuk!
Mag je bij mij achterop. Is dat wat?
O, dat wordt minder.
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H3 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

Voor een dag van morgen

Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind,
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad,
hoe lief ik je had.

Maar zeg het aan geen mens.
Ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man alleen maar een vrouw,
dat een mens een mens zo liefhad
als ik jou.

Hans Andreus
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H3 – Transcript opdracht 6 bij Op naar de eindstreep – 1/3

Docent

Transcript – Liefde stinkt niet

BW = Bas Westerweel
C  = commentaarstem
V  = verkoopster
D  = deelnemer aan T-shirttest

BW:

BW:
V:
BW:
V:
BW:

C:

BW:
V:
BW:

C:

V:
BW:
V:
BW:

BW:

Hartkloppingen, klamme handen, pijn in je buik en de hele dag het idee dat je wel een blun-
der zult begaan. Het is dat lekkere rotgevoel van verliefdheid. En ik ben nog elke dag verliefd 
op Renée. En soms…heel soms…dan lukt het om de kinderen even naar de oppas te brengen 
en dan hebben we ’s avonds even de tijd voor een romantisch dinertje voor twee. Maar op 
wie word je nou verliefd en hoe werkt dat nou eigenlijk? Is het karakter? Is het status, humor, 
rijkdom? Of gaat het toch alleen maar om de buitenkant? Op die vragen in deze aflevering zo 
veel mogelijk antwoorden. Maar nu nog even niet.

[…]

Goedendag.
Goedemiddag. Kan ik u helpen?
Eh…ja. Ik zoek een geur voor heren…eh…met veel musk erin.
Okee. We hebben diverse. Ik ga even voor u kijken.
Musk…het schijnt een tovermiddel te zijn voor mannen. Het is onweerstaanbaar voor vrou-
wen.

Geur spreekt een veel grotere rol dan je zo zou denken. De parfumindustrie weet dit al lang. 
Sommige geuren kunnen verleiden en zelfs opwinden.

Hier, die wil ik graag.
Ja, ik zal hem even voor u pakken.
Ja, hoor.

Maar hoe zit dat met lichaamsgeur? Uit een experiment is gebleken dat oudere vrouwen die 
roken naar jonge meisjes, veel vaker seks hadden dan hun leeftijdsgenoten. De vrouwen die 
al in de overgang waren geweest, kregen een geurtje waarin okselzweet van een jonge vrouw 
was verwerkt. In hun dagboeken schreven de vrouwen dat hun partner veel meer intieme 
belangstelling voor hen had sinds ze dat parfum gebruikten. De parfumindustrie maakt daar 
dankbaar gebruik van. Op het geurtje is octrooi aangevraagd.

Ja, dat is het dan voor u.
Okee. Dank je wel.
Alstublieft.
Mooi…musk...

Voelen hetero’s zich aangetrokken tot de geur van het andere geslacht? En hoe zit dat met 
homo’s? We willen weten wat geur met je doet en daarom doen we een test. De T-shirttest.

7
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H3 – Transcript opdracht 6 bij Op naar de eindstreep – 2/3

BW:
V:
BW:
V:
BW:

BW:
D1:
BW:
D1:
BW:
D1:
BW:

D1:
BW:

D1:
BW:
D1:
BW:
D1:
BW:
D1:
BW:
D1:
BW:
D1:
BW:
D1:
BW:

BW:

C:

BW:
D2:
BW:

Mevrouw, mag ik hier twintig van alsjeblieft?
Twintig…eh in de…eh…één maat?
Alsjeblieft, ja.
Ga ik…eh…even voor u kijken.
Okee. Dank u wel.

Zou ik u wat mogen vragen?
Ja.
We zijn bezig met…met een…eh…T-shirttest en ik zou willen vragen…bent u getrouwd?
Ik ben getrouwd, ja.
Ja? Zou u misschien…eh…U woont hier ook?
Ja, ik woon hier ook.
Dat is ook altijd prettig om te weten. Zou u misschien samen met uw vrouw allebei een 
 T-shirtje willen dragen voor vijf nachten? En dat ik dan over vijf nachten weer terugkom en het 
T-shirt ophaal voor de grote geurentest?
Maar eh…waar is dat voor?
Dit is voor Teleac. Dit is voor de educatieve omroep en we maken een programma over psycho-
logie en in dit geval gaat het over…eh…nou ja, geuren, T-shirtjes.
Geuren? En wat moet ik daarmee doen?
Ja, aantrekken en lekker vijf nachtjes in slapen. Is dat goed?
Meer niet?
Meer niet. Echt, het doet geen pijn. En het staat nog mooi ook.
Is het een knap T-shirtje?
Ja, het is een knap T-shirtje. 
Dus vijf nachten doe ik dit aan?
Ja.
Okee.
Dank je wel
Goed zo.
Okee.
Bedankt. Tot ziens!
Okee, dag!

Zou u het willen doen? O, dan kom ik na vijf dagen kom ik het ophalen en dan doen we de 
grote geurentest.

De T-shirts moeten overdag in een afsluitbaar zakje worden bewaard. Er mag geen deodorant 
 worden gebruikt en ook geen parfum. De shirts mogen tussendoor niet gewassen worden.

Ik heb hier twee T-shirtjes in zitten. Ze zijn mooi sexy wit.
Okee.
Dus eh… […] Zou u mee willen doen? Hier zit alle informatie ook in. En over vijf dagen zien 
we  elkaar weer.

[…]
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H3 – Transcript opdracht 6 bij Op naar de eindstreep – 3/3

BW:
D2:

D3:

BW:
D4:
D5:
BW:
D4:
BW:
D4:
BW:

De aanwijzingen zitten er gewoon in, en dan…
Okee.

Vijf nachten in één T-shirt?!

Ja, zou u dat willen doen?
Nou, okee! Wil jij dat doen?
Ja.
Okee. dat is goed. Dat is voor jullie.
Nou tot over vijf nachtjes.
Okee, dank je wel.
Tot over vijf nachtjes.
Goed. Dat was de laatste. Goed zo!
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H3 – Kopieerblad opdracht 8 bij Op naar de eindstreep

Cursist A

SINGLeTeST

1 Je ontmoet iemand met wie je het leuk hebt. Alleen… jullie religies verschillen. Ga je uit met die 
 persoon?

  a Natuurlijk, dit kan de ware zijn.
  b Ja. Als onze religie een probleem is, merk ik dat later wel.
  c Nee, twee religies op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.

2 Er is een nieuwe aflevering van je favoriete serie op tv die je heel graag wilt zien, maar je vrienden willen 
 je mee uit nemen naar een leuk, nieuw café. Wat doe jij?

  a Ik laat deze kans niet glippen. Wie weet wie ik tegenkom.
  b Ik ga alleen mee als die nieuwe kroeg hip genoeg is.
  c Ik nestel me op de bank voor de tv met een zak chips.

3 Je hebt sinds een maand een relatie, maar die persoon heeft een bloedhekel aan jouw beste vriend(in). 
 Wat doe je?

  a Liefde komt eerst. Mijn vriend(in) zal ermee moeten leren omgaan.
  b Ik bemiddel tussen de partijen; ik wil geen van beiden kwijt.
  c Vriendschap is voor het leven; het is kiezen of delen voor mijn geliefde.

4 Heb je wel eens een contactadvertentie gezet of je geregistreerd op een datingsite?

  a Zeker. Het vergroot je kansen enorm.
  b Nog niet. Maar misschien doe ik het wel een keer.
  c Nee. Dat vind ik echt belachelijk.

5 Hoe zie jij eruit als je het huis verlaat om even een brief te gaan posten?

  a Verzorgd. Je weet nooit wie je tegenkomt.
  b Normaal. Ik kijk wel even in de spiegel of mijn haar goed zit.
  c Dat is iets waar ik geen aandacht aan besteed.

6 Zou jij een cursus toneelspelen volgen om mensen te ontmoeten?

  a Absoluut.
  b Alleen als ik de cursus leuk vind.
  c Nee, nooit.

Tel nu de punten bij elkaar op.
A = 3
B = 2
C = 1 
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H3 – Kopieerblad opdracht 8 bij Op naar de eindstreep

Cursist B

SINGLeTeST 

1 Hoe vaak benader je iemand die je erg aantrekkelijk vindt?

  a Regelmatig.
  b Soms.
  c Nooit.

2 Je hebt een leuk iemand ontmoet. Wat doe je?

  a Ik stuur hem/haar een cadeautje waarmee ik laat blijken dat ik interesse heb.
  b Ik informeer voorzichtig in zijn/haar omgeving of ik een kans maak.
  c Ik wacht op een reactie van hem/haar.

3 Weet iedereen in je omgeving dat je single en ‘beschikbaar’ bent?

  a Ja. Dat vertel ik meteen aan iedereen.
  b Ja. Ik zeg dat ik op zoek ben, maar dat ik geen haast heb.
  c Nee. Als ze dat willen weten, moeten ze het maar vragen.

4 Je hebt een eerste afspraakje met iemand die je heel leuk vindt. Hoe bereid je je voor?

  a Ik koop nieuwe kleren, ga naar de kapper en naar de zonnebank.
  b Ik doe iets leuks aan en zorg dat ik lekker ruik.
  c Ik ga zoals ik ben. Als dat niet goed genoeg is, wordt het toch niets tussen ons.

5 Geloof jij in de ware liefde?

  a Ja, absoluut.
  b Een beetje.
  c Nee.

6 Hoe denk jij over trouwen?

  a Trouwen is de bekroning van een relatie.
  b Trouwen heeft vooral juridische voordelen.
  c Trouwen is zonde van het geld.

Tel nu de punten bij elkaar op.
A = 3
B = 2
C = 1
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c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

 
H3 – Kopieerblad opdracht 11 bij Op naar de eindstreep

Probleem cursist A: 
Een vriendin die al jaren een relatie heeft, vertelt dat ze verliefd is op iemand anders. Haar vriend weet 
het niet. Een paar dagen later zit je in het café met haar vriend en hij zegt: ‘Ik denk dat mijn vriendin een 
ander heeft. Als dat zo is, wil ik het graag weten. Weet jij misschien iets?’ Wat moet je doen? 

Oplossing 1:  

  

Van:  

Oplossing 2:  

  

Van:  

Oplossing 3:  

  

Van:  

H3 – Kopieerblad opdracht 11 bij Op naar de eindstreep

Probleem cursist B: 
Je woont samen met je partner. Jouw partner doet echter bijna niets in het huishouden terwijl jullie 
hadden afgesproken het huishouden te delen. Je hebt hem/haar daar al een paar keer op aangesproken, 
maar er verandert niets. Wat moet je doen?

Oplossing 1:  

  

Van:  

Oplossing 2:  

  

Van:  

Oplossing 3:  

  

Van:  
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c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

 
H3 – Kopieerblad opdracht 11 bij Op naar de eindstreep

Probleem cursist C: 
Je hebt een nieuwe vriend(in), maar jouw ouders vinden hem/haar helemaal niet leuk. Ze maken verve-
lende opmerkingen tegen hem/haar en hebben al een paar keer tegen jou gezegd dat ze vinden dat je 
een verkeerde keuze hebt gemaakt. Wat moet je doen?

Oplossing 1:  

  

Van:  

Oplossing 2:  

  

Van:  

Oplossing 3:  

  

Van:  

H3 – Kopieerblad opdracht 11 bij Op naar de eindstreep

Probleem cursist D: 
Je bent vreselijk verliefd op iemand die in de supermarkt werkt. Je bent alleen een beetje verlegen en 
durft hem/haar niet aan te spreken. Ook weet je niet of hij/zij al een partner heeft, of nog single is. Wat 
moet je doen?

Oplossing 1:  

  

Van:  

Oplossing 2:  

  

Van:  

Oplossing 3:  

  

Van:  
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c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

 
H4 – Transcript opdracht 6 bij Op naar de eindstreep

Docent

Transcript - Help!, Bang voor hem

G  = Gert
M  = Marij
I  = interviewster

G:   De situatie was een beetje als volgt. Een tweebaansweg… Hier reden allemaal auto’s en hier was ik onge-

veer. En hier reden ook allemaal auto’s. En ineens komt er een auto van de rechtse baan en die besloot 

linksaf te gaan en daar… en die kon ik maar net ontwijken. Dus op dat moment claxonneerde ik en meer 

kon ik niet doen. Toen zijn die mensen hier linksaf gegaan. Waarschijnlijk zijn ze weer omgedraaid en 

ondertussen, bij de volgende kruising, stond ik ongeveer hier… is hij uitgestapt, door de berm gelopen en 

heeft hij hier aan mijn raam staan trekken. Dat lukte niet. Vervolgens heeft hij met de voeten dat raam in-

getrapt.

M:   Ik wist niet wat ik op dat moment moest doen. Ik stap uit midden op de snelweg en ik ga in de berm staan 

gillen en roepen van: ‘Doe iets! Nee, nee, dit kan niet gebeuren!’

G:  Maar ik zat ondertussen, had ondertussen kans gezien om op de passagiersstoel gaan te zitten en hij kon 

niet bij mij eigenlijk. Maar hij bleef maar proberen de deur open te maken.

M:  Toen, op een gegeven moment, ging die jongen even weg. En toen kreeg ik helemaal de schrik want ik 

denk: ‘Hij is iets pakken in de auto’, wat het ook mocht zijn. Hij kwam terug en toen nam hij een aanloop 

en toen stampte hij dat raam in. Ongelofelijk!

G:  ‘Ik vermoord jou! Ik vermoord jou!’ riep hij maar steeds. En: ‘Kom er maar… en ik trek jou eruit en ik ver-

moord jou!’ Daarna is hij weggegaan en heeft hij nog een paar keer gezegd: ‘Als hiervan aangifte gedaan 

wordt, dan weet ik jou te vinden en dan vermoord ik jou alsnog.’ 

M:  En dan gaan… en ze rijden weg. En vanaf dat moment komen er mensen naar je toe en zeggen van: ‘God, we 

hebben het gezien. We willen getuigen. Dit is te gek voor woorden.’ Nou… Iemand zei van: ‘Ik heb 112 gebeld. 

De politie is onderweg.’ En die nam het op en die zei ondertussen: ‘We hebben hem al… de bestuurder van 

die auto. Nou, dat was ergens een opluchting, maar ook heel erg want hij was toch nog heel dichtbij eigenlijk.’

G:  Ik heb nog steeds… een heel onprettig gevoel daarbij. Ik wil eigenlijk… nee… ik wil eigenlijk niet herkend 

worden door… nee.

I:  Bent u bang voor de dader?

G:  Ja, ja. Iemand die zulke dingen kan doen om… zomaar om niks… die is, denk ik, ook dan tot andere din-

gen in staat, ja.

Stop hier.
Laat ten slotte het laatste stukje zien (= opdracht 7).

De stelling
U kunt weer reageren op een stelling en die luidt: ‘Aangifte doen van geweld is mij te gevaarlijk.’

De zes fouten zijn:
1 Het was geen driebaansweg, maar een tweebaansweg.
2 De auto sloeg niet rechtsaf, maar linksaf.
3 De auto werd niet geraakt. De bestuurder kon de andere auto ontwijken.
4 In de auto zat alleen nog meneer Jansen; mevrouw Jansen was inmiddels uitgestapt.
5 Omstanders waren wel bereid te getuigen.
6 De man is al opgepakt en wordt dus niet meer gezocht.

8



Op naar de eindstreep, Kopieerbladen
A08079-52888802

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2009 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten  
Diese Probeseiten ermöglichen Ihnen eine konkrete inhaltliche Auseinandersetzung mit dem neuen Lehrwerk. Die hier dargestellten Texte, Bilder und 
Illustrationen sind gezielt für bestimmte Lernsituationen und passgenau zu den Inhalten der Lehrpläne ausgesucht und verstärken die Lerneffekte. Die 
methodische Abstimmung der Texte einerseits und Bilder andererseits wird durch diese Probeseiten verdeutlicht

25

c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

 
H4 – Kopieerblad opdracht 9 en 10 bij Op naar de eindstreep

Het is _____________________(1) 19 juli 2006. De 42-jarige Anand Kumar Kubar, zijn 32-jarige 

vriendin Claudia Edo en hun kindje zijn thuis in hun __________________(2) aan de Van Mussen-

broekstraat in het Haagse Laakkwartier. Ze hebben geen flauw idee van het ________________(3) 

dat ze die avond te wachten staat. Rond een uur of zeven worden de bewoners van de Van Mus-

senbroekstraat opgeschrikt door een aantal ________________(4). Terwijl de vermoedelijke schut-

ter vlucht achter op een gereedstaande scooter, komt er bij de politie de melding binnen dat er is 

geschoten. 

H4 – Kopieerblad opdracht 9 en 10 bij Op naar de eindstreep

Als de agenten bij het huis aankomen, wordt er niet opengedaan. 
Wanneer ze na enige tijd nog steeds geen gehoor krijgen, besluiten ze de deur te forceren. Wat ze 
aantreffen, is weerzinwekkend. De vader en moeder zijn in koelen bloede doodgeschoten in het 
bijzijn van hun kind. 

Ja, hun achtjarige dochter was gelukkig niet thuis, want je moet er niet aan denken wat er had 
kunnen gebeuren als die wel aanwezig was geweest.



10
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c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

 
H4 – Kopieerblad opdracht 14 bij Op naar de eindstreep

Cursist A

naam dader de daad het wapen het slachtoffer de straf

Piet Willems een vrouw 
verkracht

een 86-jarige 
vrouw

Wim Bakker een revolver vijf jaar 
gevangenis

Carla Mertens een portemonnee 
gerold op de markt 
van Utrecht

geen

Anja van Veen een touw om de 
bewoners mee vast 
te binden

een werkstraf van 
vier weken

Jan Claessen brand gesticht een waakhond
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c   u i t g e v e r ij
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H4 – Kopieerblad opdracht 14 bij Op naar de eindstreep

Cursist B

naam dader de daad het wapen het slachtoffer de straf

Piet Willems bedreiging met 
mes

twee jaar 
gevangenis

Wim Bakker iemand vermoord de minnaar van 
zijn vriendin

Carla Mertens een Turkse man 
van 28 jaar

één week voor-
lopige hechtenis

Anja van Veen een inbraak 
gepleegd

een jong echtpaar

Jan Claessen een doosje 
lucifers

een boete van 500 
euro
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c   u i t g e v e r ij
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H4 – Kopieerblad opdracht 15 bij Op naar de eindstreep

Justitie vervolgt vrouw Nijvel

Moeder bekent doorsnijden kelen van vijf 
 kinderen.
NIJVEL – Justitie in het Belgische Nijvel gaat de 
40-jarige vrouw vervolgen die woensdag in het 
Belgische Nijvel haar vijf kinderen de keel zou heb-
ben doorgesneden. Ze wordt vervolgd voor moord 
omdat ze haar wanhoopsdaad weliswaar niet lang 
van tevoren had gepland, maar wel methodisch 
uitvoerde, aldus justitie.
De vrouw werd gisteren in het ziekenhuis gehoord, 
waar ze herstelt van haar zelfmoordpoging. Ze ver-
klaarde dat ze haar kinderen een voor een bij zich 
had geroepen in afzonderlijke kamers en ze daar 
de hals had doorgesneden. Alleen de oudste doch-
ter van veertien verzette zich. De vrouw verklaarde 
verder dat ze zich in een uitzichtsloze situatie 
bevond en al geruime tijd kampte met psychische 
problemen.
Wat haar precies dreef, is nog altijd onduidelijk. 
Ze voelde zich in elk geval geïsoleerd. Haar Marok-
kaanse man was vaak in het buitenland, en kwam 
op de dag van het drama thuis na een maand af-
wezigheid.
De vrouw was al jaren onder behandeling voor 
depressies, het zou niet goed gaan in het huwelijk 
met haar man. ‘Geneviève heeft zich altijd wegge-

cijferd voor de kinderen. Sinds haar man een 
maand geleden op vakantie vertrok en haar met 
de kinderen achterliet, zat ze er volledig door. Zij 
was op. Oordeel niet te streng over haar’, citeerde 
de krant Het Laatste Nieuws gisteren Catherine, de 
zus van Geneviève.
De vrouw wordt ervan verdacht dat ze woensdag 
in haar huis in Nijvel de keel doorsneed van haar 
vier dochters en een zoontje: Yasmine (14), Nora 
(11), Myriam (9), Mina (7) en Mehdi (3). Vervolgens 
stak ze zichzelf meermalen in de borst en belde 
de hulpdiensten. Die kwamen op tijd om haar te 
redden, maar te laat voor de kinderen.
Kennelijk zocht de verwarde Geneviève vlak voor 
haar wanhoopsdaad nog hulp. Ze had haar plan-
nen in een brief aangekondigd aan een vriendin, 
maar die vond de brief pas woensdagmiddag. Ook 
plakte ze een briefje op de voordeur met de tekst: 
‘Bel de politie. Spoed.’
Geneviève had volgens haar zus een vreselijke 
jeugd waarin haar ouders haar kleineerden en 
zeiden dat ze nog te stom was om caissière te 
worden in de supermarkt. Op school leerde ze 
Bouchaïb kennen met wie ze trouwde en haar vijf 
kinderen kreeg.
Uit: Spits, 2 maart 2007
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c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

 
H5 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

ReVOLVeR

Een revolver is van oorsprong een Amerikaans vuurwapen waarmee meerdere schoten kunnen 
worden gelost. Kenmerkend aan de revolver is de trommel met een aantal kamers (vaak zes) waarin 
de patronen zich bevinden. Hiermee onderscheidt het wapen zich van een pistool. Een revolver is 
na elk schot schietklaar zo lang zich nog patronen in de trommel bevinden. 
De revolver speelt een belangrijke rol in wildwestverhalen. Cowboys worden altijd afgebeeld met 
een revolver die, als hij niet wordt gebruikt, in een holster aan de heup hangt. 
Samuel Colt wordt meestal als uitvinder van de revolver aangeduid. Na in 1836 patent op het wa-
pen te hebben ontvangen, produceerde zijn gelijknamige in 1847 opgerichte wapenfabriek er tal-
loze van.

TOILeT

Een toilet (ook wel: wc voor water closet) is een onderdeel van het sanitair bedoeld voor wegspoe-
len van urine en ontlasting. Het woord toilet wordt zowel gebruikt voor het sanitair zelf als voor 
de ruimte waarin het sanitair staat. Het woord toilet wordt ook gebruikt voor een kamer die alleen 
gebruikt wordt voor het toilet. Het woord toilet is oorspronkelijk afkomstig uit het Frans.
Wij vinden het nu heel normaal om naar de wc te gaan zoals wij die kennen. Maar pas in 1778 werd 
het watercloset (de wc) in Engeland uitgevonden door Joseph Bramah. Er was toen nog geen riole-
ring. In het jaar 1860 is de riolering op veel plaatsen aangelegd. Vanaf die tijd wordt het watercloset 
door veel mensen gebruikt.

PIANO

De piano is een snaarinstrument uit de citerfamilie dat bespeeld wordt met een klavier.
De originele naam is eigenlijk pianoforte, dat letterlijk zacht en sterk betekent. Hiermee werd aan-
gegeven dat er hard en zacht op te spelen was, iets wat bij het klavecimbel, een van de voorlopers 
van de piano, nagenoeg onmogelijk was. Omdat de naam verder ingekort werd tot piano, heeft de 
term pianoforte inmiddels de betekenis gekregen van ‘authentiek’ instrument van de baroktijd en 
klassieke periode. 
De huiskamerpiano (ook buffetpiano genoemd) is meestal verticaal opgebouwd (staand) en de 
piano met de snaren horizontaal noemt men een vleugel of vleugelpiano. De piano is in 1700 door 
Bartolomeo Cristofori in Florence uitgevonden.
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c   u i t g e v e r ij
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H5 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

TANDeNBORSTeL

Een tandenborstel is een kleine borstel om samen met tandpasta de tanden schoon te maken. Er 
bestaan twee soorten tandenborstels: handtandenborstels en elektrische tandenborstels. Een hand-
tandenborstel bestaat uit een steel met aan het uiteinde een borstelkop. Een elektrische tandenbor-
stel heeft een motortje in het handvat, waarmee de borstel in trilling of rotatie gebracht wordt.
In 1570 werd de tandenborstel uitgevonden. De koning van Spanje gaf de tandenborstel cadeau aan 
het Franse hof. De eerste tandenborstels gebruikten dierenharen, maar tegenwoordig wordt voor de 
borstel kunststof zoals nylon gebruikt.

LuCHTBALLON

De luchtballon of ballon is een transportmiddel waarbij een mand, die plaats biedt aan de passa-
giers en bagage, opstijgt, hangende aan een ballon die lichter is dan lucht. Het geheel wordt voort-
bewogen door de wind.
In 2004 waren er in Nederland ongeveer 9000 ballonvaarten. Voor het gebruik van ballonnen gel-
den een aantal voorschriften zoals de vaarhoogten, het vermijden van gevoelige gebieden en de 
manier van landen met de ballon.
In het jaar 1783 steeg de eerste luchtballon op. Maar de mensen durfden er zelf niet in te gaan zit-
ten. Daarom maakten een haan, een schaap en een eend als eerste een ritje in de luchtballon. De 
gebroeders Montgolfier uit Frankrijk hebben de eerste luchtballon uitgevonden.

TeLefOON

Een telefoon, of eigenlijk telefoontoestel, is een toestel waardoor men kan spreken met iemand 
anders die ook een telefoontoestel bezit, mits beiden via een telefoonnetwerk verbonden zijn. Het 
telefoonsysteem maakt het mogelijk dat twee mensen een gesprek voeren, terwijl zij zich buiten ge-
hoorbereik van elkaar bevinden. In 1876 werd de telefoon door de Amerikaan Graham Bell uitge-
vonden. Het lukte toen voor het eerst om met elkaar te praten door een telefoondraad. 
Telefoons zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. Het woord telefoon is afgeleid van het 
Grieks: τηλε (tèle, ver) en φωνη (phónè, geluid). In het Nederlands ‘ver spreken’. 
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H5 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep – 1/2

Alle teksten

ReVOLVeR

  Een revolver is van oorsprong een Amerikaans vuurwapen waarmee meerdere schoten kunnen 
worden gelost. Kenmerkend aan de revolver is de trommel met een aantal kamers (vaak zes) waarin 
de patronen zich bevinden. Hiermee onderscheidt het wapen zich van een pistool. Een revolver is 
na elk schot schietklaar zo lang zich nog patronen in de trommel bevinden. 

  De revolver speelt een belangrijke rol in wildwestverhalen. Cowboys worden altijd afgebeeld met 
een revolver die, als hij niet wordt gebruikt, in een holster aan de heup hangt. 

  Samuel Colt wordt meestal als uitvinder van de revolver aangeduid. Na in 1836 patent op het wa-
pen te hebben ontvangen, produceerde zijn gelijknamige in 1847 opgerichte wapenfabriek er tal-
loze van.

TOILeT

  Een toilet (ook wel: wc voor water closet) is een onderdeel van het sanitair bedoeld voor wegspoe-
len van urine en ontlasting. Het woord toilet wordt zowel gebruikt voor het sanitair zelf als voor 
de ruimte waarin het sanitair staat. Het woord toilet wordt ook gebruikt voor een kamer die alleen 
gebruikt wordt voor het toilet. Het woord toilet is oorspronkelijk afkomstig uit het Frans.

  Wij vinden het nu heel normaal om naar de wc te gaan zoals wij die kennen. Maar pas in 1778 werd 
het watercloset (de wc) in Engeland uitgevonden door Joseph Bramah. Er was toen nog geen riole-
ring. In het jaar 1860 is de riolering op veel plaatsen aangelegd. Vanaf die tijd wordt het watercloset 
door veel mensen gebruikt.

PIANO

  De piano is een snaarinstrument uit de citerfamilie dat bespeeld wordt met een klavier.
  De originele naam is eigenlijk pianoforte, dat letterlijk zacht en sterk betekent. Hiermee werd aan-

gegeven dat er hard en zacht op te spelen was, iets wat bij het klavecimbel, een van de voorlopers 
van de piano, nagenoeg onmogelijk was. Omdat de naam verder ingekort werd tot piano, heeft de 
term pianoforte inmiddels de betekenis gekregen van ‘authentiek’ instrument van de baroktijd en 
klassieke periode. 
De huiskamerpiano (ook buffetpiano genoemd) is meestal verticaal opgebouwd (staand) en de 
piano met de snaren horizontaal noemt men een vleugel of vleugelpiano. De piano is in 1700 door 
Bartolomeo Cristofori in Florence uitgevonden.
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H5 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep – 2/2

TANDeNBORSTeL

  Een tandenborstel is een kleine borstel om samen met tandpasta de tanden schoon te maken. Er 
bestaan twee soorten tandenborstels: handtandenborstels en elektrische tandenborstels. Een hand-
tandenborstel bestaat uit een steel met aan het uiteinde een borstelkop. Een elektrische tandenbor-
stel heeft een motortje in het handvat, waarmee de borstel in trilling of rotatie gebracht wordt.

  In 1570 werd de tandenborstel uitgevonden. De koning van Spanje gaf de tandenborstel cadeau aan 
het Franse hof. De eerste tandenborstels gebruikten dierenharen, maar tegenwoordig wordt voor de 
borstel kunststof zoals nylon gebruikt.

LuCHTBALLON

  De luchtballon of ballon is een transportmiddel waarbij een mand, die plaats biedt aan de passa-
giers en bagage, opstijgt, hangende aan een ballon die lichter is dan lucht. Het geheel wordt voort-
bewogen door de wind.

  In 2004 waren er in Nederland ongeveer 9000 ballonvaarten. Voor het gebruik van ballonnen gel-
den een aantal voorschriften zoals de vaarhoogten, het vermijden van gevoelige gebieden en de 
manier van landen met de ballon.

  In het jaar 1783 steeg de eerste luchtballon op. Maar de mensen durfden er zelf niet in te gaan zit-
ten. Daarom maakten een haan, een schaap en een eend als eerste een ritje in de luchtballon. De 
gebroeders Montgolfier uit Frankrijk hebben de eerste luchtballon uitgevonden.

TeLefOON

  Een telefoon, of eigenlijk telefoontoestel, is een toestel waardoor men kan spreken met iemand 
anders die ook een telefoontoestel bezit, mits beiden via een telefoonnetwerk verbonden zijn. Het 
telefoonsysteem maakt het mogelijk dat twee mensen een gesprek voeren, terwijl zij zich buiten ge-
hoorbereik van elkaar bevinden. In 1876 werd de telefoon door de Amerikaan Graham Bell uitge-
vonden. Het lukte toen voor het eerst om met elkaar te praten door een telefoondraad. 

  Telefoons zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. Het woord telefoon is afgeleid van het 
Grieks: τηλε (tèle, ver) en φωνη (phónè, geluid). In het Nederlands ‘ver spreken’. 
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H5 – Kopieerblad opdracht 6 bij Op naar de eindstreep

Cursist A

Mobiele telefoon

                                                (1) het nummer in.

Voor internationale gesprekken:                                                 (2) het +-teken toe.

                                                (3) op c om het laatst ingetoetste cijfer te verwijderen.

                                                (4) het nummer op.

                                                (5) naar het ingevoerde nummer.

                                                (6) de gewenste toets.

Digitaal fototoestel 

Open (1) het klepje van de batterijhouder.

Plaats (2) de batterijen, duw (3) de geheugenkaart naar binnen totdat deze vast klikt.

Sluit (4) het klepje.

Houd (5) de knop MENU ingedrukt en druk (6) op de aan/uit-knop om alle camerageluiden uit te 
 schakelen.

Selecteer (7) het item dat u wilt instellen met de knop.
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H5 – Kopieerblad opdracht 6 bij Op naar de eindstreep

Cursist B

Digitaal fototoestel

                                                (1) het klepje van de batterijhouder.

                                                (2) de batterijen,                                                 (3) de geheugenkaart naar 
binnen totdat deze vast klikt.

                                                (4) het klepje.

                                                (5) de knop MENU ingedrukt en                                                 (6) op de aan/
uitknop om alle camerageluiden uit te schakelen.

                                                (7) het item dat u wilt instellen met de knop.

Mobiele telefoon

Toets (1) het nummer in.

Voor internationale gesprekken: voeg (2) het +-teken toe.

Druk (3) op c om het laatst ingetoetste cijfer te verwijderen.

Sla (4) het nummer op.

Blader (5) naar het ingevoerde nummer.

Selecteer (6) de gewenste toets.



Op naar de eindstreep, Kopieerbladen
A08079-52888802

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2009 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten  
Diese Probeseiten ermöglichen Ihnen eine konkrete inhaltliche Auseinandersetzung mit dem neuen Lehrwerk. Die hier dargestellten Texte, Bilder und 
Illustrationen sind gezielt für bestimmte Lernsituationen und passgenau zu den Inhalten der Lehrpläne ausgesucht und verstärken die Lerneffekte. Die 
methodische Abstimmung der Texte einerseits und Bilder andererseits wird durch diese Probeseiten verdeutlicht

35

c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

 
H5 – Transcript opdracht 7 bij Op naar de eindstreep

Docent

Transcript – Het beste idee van Nederland, audio-fragment

Nou, mijn uitvinding is een wc-bril met vier uitklapbare pootjes. Het is de oplossing voor het pro-
bleem dat we allemaal wel kennen als we in de zomer naar Frankrijk gaan. Die vreselijke hurkwc’s. 
Het werkt eigenlijk heel simpel. Je klapt de pootjes uit en zet hem boven het gat. Zo kun je lekker 
zitten op je eigen, schone bril. Krantje erbij… De bril is geschikt voor iedereen; groot en klein, jong 
en oud. Kijk, je kunt de pootjes verstellen. Je kunt ze langer en korter maken. Natuurlijk is de bril niet 
alleen geschikt voor op de camping. Je kunt hem ook gebruiken als je onderweg nodig moet. Je gaat 
dan met de wc-bril naar een lekker rustig plekje en zet hem daar neer. Omdat mensen het misschien 
een beetje vervelend vinden om met zo’n wc-bril in hun hand naar het toiletgebouw te lopen, heb ik 
een mooi rugzakje gemaakt waar de bril precies in past. Dit is de eenvoudige versie en deze kun je 
ook als rugzak gebruiken. Handig, hè?

11
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H5 – Kopieerblad opdracht 8 bij Op naar de eindstreep

Vul de ontbrekende woorden in.

Nou, mijn uitvinding is een wc-bril met vier uitklapbare pootjes.                                          (1) is dé 

oplossing voor het probleem dat we allemaal wel kennen als we in de zomer naar Frankrijk gaan. 

Die vreselijke hurkwc’s.                                          (2) werkt eigenlijk heel simpel. Je klapt de pootjes uit en 

zet                                          (3) boven het gat. Zo kun je lekker zitten op je eigen, schone bril. Krantje er-

bij… De bril is geschikt voor iedereen; groot en klein, jong en oud. Kijk, je kunt de pootjes verstellen. 

Je kunt                                          (4) langer en korter maken. Natuurlijk is de bril niet alleen geschikt voor op 

de camping. Je kunt                                        (5) ook gebruiken als je onderweg nodig moet. 

Je gaat dan met de wc-bril naar een lekker rustig plekje en zet hem daar neer. Omdat mensen het misschien 

een beetje vervelend vinden om met zo’n wc-bril in hun hand naar het toiletgebouw te lopen, heb ik een 

mooi rugzakje gemaakt waar de bril precies in past.                                          (6) is de eenvoudige versie 

en                                          (7) kun je ook als rugzak gebruiken. Handig, hè?

Naar: Het beste idee van Nederland, Veronica
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H5 – Transcript opdracht 8 bij Op naar de eindstreep

Docent

Transcript – Het beste idee van Nederland, het campingtoilet

De tekst van het tv-fragment op dvd wijkt af van de luistertekst!

U = uitvinder
J1 = jurylid 1
J2 = jurylid 2

U:  Stel je bent onderweg en je moet een…je moet naar de wc toe, maar er is geen toiletvoorziening in 
de buurt, klap je hem uit op een beschutte plek, hangt er een zak onder en hij is klaar voor de bood-
schap. De derde functie is: je klapt hem in, er komen twee beugeltjes onder voor een lage wc zonder 
bril die smerig is, …zet je hem op. Je zit op je eigen hygiënische bril, dus…eh…geeft fijn gevoel. Eh... 
hij is voor jong en oud geschikt, voor kleine mensen maar ook voor lange mensen, want er zitten…
eh…uitschuifbare poten op, zoals je ziet. Eh…dus voor iedereen geschikt.

J1:  Het leek me aanvankelijk helemaal niks, en ik moet zeggen: ik vind het heel erg leuk nu.

U:  Okee.

J1:  Het is toch heel verrassend wat er allemaal mee kan…en op kan.

J2:  Nou, misschien moet hij dan geïntegreerd worden in een auto; dat je de gevarendriehoek er eigenlijk 
zo…eh…kan uitklappen en dan daar dat zitje van maken.

12
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H6 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

Gulp Sluiting van de broek aan de voorkant van de broek.

Nietje Stukje metaal dat door papier heen geslagen wordt om het papier aan elkaar te 
bevestigen.

Iemand versieren Iemand die je leuk vindt, mee naar huis proberen te krijgen.

Mol Dier dat onder de grond leeft en gangen graaft.

Stortbak Bak met water om de wc door te spoelen.

Blozen Rood in je gezicht worden, bijvoorbeeld omdat je je schaamt.

Kinderkopje Een vierkante, grijze steen waarvan straten gemaakt kunnen worden.
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H6 – Transcript opdracht 8 bij Op naar de eindstreep

Docent

Transcript – Lingo

JB  = JB
L  = Lucille
P  = Patrick
M  = Martijn
Ta  = Tania
Tr  = Trisha

JB:  Hallo en welkom bij de ballen en getallen van uw dagelijkse spelshow: Lingo! Met vandaag in team 
1 de gekste huisgenoten, Patrick en Martijn. Patrick studeert bouwkunde en Martijn is afgestu-
deerd product design en engineering. In team 2 de zusjes Trisha en Tania. Trisha gaat op 13 juni 
trouwen en Tania houdt van viertaktbrommers. Even volhouden miss-Lingo-taktpaar!

  Lucille!
L:  Ja, JB, dank je wel. Een hele goede avond dames en heren, jongens en meisjes. Leuk dat jullie al-

lemaal weer kijken naar Lingo. Natuurlijk weer twee teams die het tegen elkaar opnemen. En Mar-
tijn en Patrick die staan gewoon helemaal klaar om te beginnen. Patrick even een vraagje want…
eh…ja, jij woont in een studentenhuis?

P:  Ja.
L:  Met hoeveel man?
P:  Met vijf woon ik.
L:  Met vijf man?
P:  Ja.
L:  En altijd met bordjes op schoot om zeven uur naar Lingo kijken?
P:  Ja, Lingoën, ja. Op de bank, ja.
L:  Op de bank? Hé, omschrijf dat nou eens. Ik wil dat zo graag weten.
P:  Eh…ja…eh, wij koken rond half zeven. Kwart voor zeven staat het eten op tafel en dan komt 

Lingo meestal vanzelf en dan eh…half acht…eh…gaat hij over op Nederland 3.
L:  Hé, en niet een verwaarloosde kat die de naam Bier draagt en die ook nog eens een beetje over 

die borden heen jumpt en die…
P:  Nee, nee, nee. Het ziet er bij ons keurig en netjes uit.
L:  Goed zo. Hé, Martijn, jij hebt het ook gedaan, hè? Maar nu niet meer, hè? Vaste prik, zeven uur 

met bord op schoot eh…
M:  Nee, nee. Ik ben nou veel aan het werk en ’s avonds ben ik vaak bezig met andere dingen, dus ik 

kijk niet zo heel vaak.
L:  Hè, en mis je het nou niet?
M:  Nou, ik vind…het was een mooie tijd, zeg maar, toen we samen in dat huis woonden en elke 

avond vast keken, maar ik kijk nou niet zo regelmatig meer.
L:  Maar wel ontzettend leuk dat jullie vanavond hier samen in Lingo staan. Ik wens jullie ook heel 

veel succes! Team 1, dames en heren!
  Ja, Tania, wat was dat nou, wat ik hoorde van JB? Viertaktbrommers? Wat zijn dat voor brommers?
Ta:  Ja, dat zijn old-time brommers, zijn dat. Mag het merk helaas niet noemen. En…eh…ja, je hebt 

dus, zeg maar, tweetakt en viertakt en eh…
L:  En wat is het verschil dan tussen twee- en viertakt?

13
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H6 – Transcript opdracht 8 bij Op naar de eindstreep

Ta:  Ja, dat is allemaal heel technisch en moeilijk. Met…tweetakt is met kleppen en poorten en vier-
takt is met vier slagen.

L:  En dat komt allemaal uit de mond van zo’n mooie dame…het houden van viertaktbrommers. Heb 
jij daar ook iets mee Trisha, of niet?

Tr:  Helemaal niks.
L:  Nee?
Tr:  Nee.
L:  Nou, ik wens jullie ook heel veel succes vanavond in Lingo. Zet hem op! Dames en heren…team 2!
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H6 – Kopieerblad opdracht 12 bij Op naar de eindstreep

Docent

Het Groot Dictee der NT2

AAN zee – niveau B1

De Nederlandse kust is een bijzonder gebied.
Er liggen dorpen en steden, maar er zijn ook veel natuurgebieden.
Er is een uitgebreid netwerk van wandelroutes door de duinen.
Daar zie je veel planten en dieren die je elders in Nederland niet tegenkomt.

Als je niet zo’n natuurliefhebber bent, kun je natuurlijk ook gaan zonnebaden.
Of, als het niet zo warm is, gaan vliegeren.
Er zijn veel strandpaviljoens aan de kust.
Daar kun je gezellig iets eten of drinken.

Sommige kustplaatsen, zoals IJmuiden, hebben een haven.
De visserij is een belangrijke bron van inkomsten voor de kustbewoners.
Veel kustplaatsen hebben een vuurtoren.
Aan het licht van de vuurtorens kunnen schippers zien bij welke plaats ze in de buurt zijn.
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H7 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

Cursist A

Je bent student en je werkt in een eetcafé om iets extra’s te verdienen. Soms werk je overdag en soms ’s 
avonds. Wanneer je overdag werkt, moet je aan je collega die ’s avonds komt werken:

1 verslag uitbrengen van wat collega’s (het barpersoneel, de koks en het andere keukenpersoneel, de 
obers en serveersters) overdag hebben gedaan;

2 wat er op dit moment aan de hand is;
3 wat er ’s avonds moet gebeuren. 

1 Dit is er gebeurd:
   reserveringen voor het avondeten noteren
   nieuw menu samenstellen met de kok
   leverancier van het tapbier bellen
   25 vaten bier bestellen
   overleggen over liveoptreden in het café

2 Dit gebeurt nu:
   gerechten op de menu’s voorbereiden (keukenpersoneel)
   vervanging zoeken voor een zieke collega
   podium voor een liveoptreden opbouwen (podiumbouwers)
   een lijst maken voor de bestellingen van morgen

3 Dit zijn de taken van vanavond:
   om 17.30 uur gezamenlijk eten
   het optreden van de liveband aankondigen
   de liveband betalen na het optreden
   het weekrooster voor alle collega’s maken
   het geld uit de kassa halen en in de kluis doen
   het café opruimen en afsluiten
   het alarm inschakelen

Gebruik de passieve vormen. Let op het juiste gebruik van de tijden en het gebruik van modale verba.

Voorbeeld:
 De reserveringen voor het avondeten zijn in de agenda genoteerd.
 De gerechten op de menu’s worden nu voorbereid door het keukenpersoneel. 
 Er zal/kan om half zes gezamenlijk worden gegeten.
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H7 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

Cursist B

Je studeert medicijnen. Om wat extra’s te verdienen werk je in een ziekenhuis. Soms werk je overdag 
en soms ’s avonds. Wanneer je overdag werkt, moet je aan de collega die jouw taken overneemt, verslag 
uitbrengen van:

1 wat er overdag is gebeurd;
2 wat er nu gebeurt;
3 wat er ’s avonds moet gebeuren.

1 Dit is er gebeurd:
   drie nieuwe patiënten: intakegesprekken voeren
   twee patiënten ontslaan
   medicijnen aan de patiënten uitdelen
   bloed afnemen bij een patiënt
   de toestand van een ernstig zieke patiënt met een specialist bespreken

2 Dit gebeurt nu:
   avondeten uitdelen
   medicijnen voor de avond klaarzetten
   een patiënt voorbereiden op een operatie
   de operatiewond van een patiënt verzorgen

3 Dit zijn de taken van vanavond:
   statussen van patiënten bijwerken
   ontslagformulieren van twee patiënten invullen
   medicijnen voor de nacht aan de patiënten geven
   het verband om de wond van een patiënt vervangen
   coassistenten rondleiden op de afdeling
   met collega’s de andere taken verdelen

Gebruik de passieve vormen. Let op het juiste gebruik van de tijden en het gebruik van modale verba.

Voorbeeld:
 Vanochtend zijn er intakegesprekken met drie nieuwe patiënten gevoerd.
 Op dit moment wordt er eten uitgedeeld.
 De statussen van de patiënten kunnen/moeten worden bijgewerkt.
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H7 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

Cursist C

Je hebt een (nieuwe) kamer gevonden in Maastricht en dus moet er van alles gebeuren, maar een aantal 
dingen zijn al gedaan. Een paar vrienden komen je een weekend helpen. Vertel ze:

1 wat je al hebt gedaan;
2 wat er nu gebeurt;
3 wat er nog moet gebeuren.

Lees wat je nog moet doen, wat je al gedaan hebt en wat er in de toekomst moet gaan gebeuren. Vertel 
dat aan je partner in de passief. Gebruik de tijden die erbij staan.

1 Dit heb je gedaan:
   de kamer schilderen
   de gordijnen maken
   de verhuisdozen inpakken
   de housewarmingparty organiseren
   de meubels kopen bij Ikea

2 Dit gebeurt op dit moment:
   de verhuiskaarten schrijven en versturen (moeder)
   het busje voor de verhuizing reserveren (vader)
   de huur van de oude kamer opzeggen 
   de verhuizing aan de gemeente doorgeven

3 Dit zijn de plannen voor de toekomst:
   een wasmachine voor alle huisgenoten aanschaffen (huisbaas)
   de huur verhogen in juli (huisbaas)
   het huis volgend jaar renoveren (huisbaas)
   volgende maand vertrekt er een huurder: nieuwe huurder zoeken 

Gebruik de passieve vormen. Let op het juiste gebruik van de tijden en het gebruik van modale verba.

Voorbeeld:
 Gisteren is de kamer geschilderd (door vrienden).
 De verhuiskaarten worden geschreven en verstuurd (door mijn moeder).
 Er zal/moet een nieuwe wasmachine worden aangeschaft (door de huisbaas).
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H7 – Kopieerblad opdracht 5 bij Op naar de eindstreep

Cursist A

HuISARTSeN

Maastricht heeft geen speciale studentenhuisartsen. Het is echter raadzaam een huisarts te zoeken in Maas-
tricht, bij voorkeur dicht bij je woonadres. De naam van je huisarts moet je doorgeven aan je ziektekosten-
verzekeraar. Dit moet ook gebeuren met de naam van je tandarts en de apotheek. 
Neem altijd eerst contact op met de huisartsenpraktijk van je keuze om te informeren of je in de praktijk 
kan worden ingeschreven. Daarna kun je naam en adres doorgeven aan je ziektekostenverzekering. Huis-
artsenpraktijken hebben soms een patiëntenstop; de kans bestaat dat je meerdere praktijken moet benaderen 
voordat je in een praktijk kunt worden ingeschreven. Het is mogelijk om zowel in Maastricht als in je oude 
woonplaats een huisarts te hebben.  
 
Adressen van huisartsen in Maastricht zijn te vinden op de roze pagina’s van het telefoonboek en op internet. 

Vragen

Je hebt de volgende vragen voor de anderen in je groepje. Zij hebben informatie over de studentenpsy
choloog en de huisartsenpost.

1 Wanneer kun je terecht bij de huisartsenpost?

  

2 Nog niet zo lang geleden is een goede vriend van je gestorven. Je kunt het verlies van deze goede vriend 

niet verwerken. Kan de studentenpsycholoog iets voor je doen?

  

3 Waar is de huisartsenpost in Maastricht?

  

4 Wat heb je nodig als je een afspraak wilt maken met de studentenpsycholoog?

  

5 Kan ik meteen naar de huisartsenpost als ik dringend hulp nodig heb?

  

6 Waaruit bestaat de hulp van een studentenpsycholoog?
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H7 – Kopieerblad opdracht 5 bij Op naar de eindstreep

Cursist B

HuISARTSeNPOST AzM

De huisartsen uit de regio Maastricht/Heuvelland die aangesloten zijn bij de Stichting Huisartsenpost Maas-
tricht/Heuvelland, verrichten hun avond-, nacht- en weekenddiensten vanuit de huisartsenpost, gelokali-
seerd bij de afdeling SEH (Spoed Eisende Hulp) van het AZM.
Het betreft de gemeenten:
  Maastricht;    Meerssen; 
  Eijsden;    Valkenburg a/d Geul.
  Margraten; 

Als u ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend dringend medische hulp nodig heeft van een huisarts, belt u dan eerst 
met de HAP. De doktersassistente vraagt u telefonisch eerst enkele persoonsgegevens en zij informeert naar uw 
klachten. Indien telefonisch geen advies gegeven kan worden, kunt u naar de HAP komen waar u wordt gezien 
door de dienstdoende huisarts. Deze zal slechts in dringende gevallen de hulp van een specialist inroepen.

De diensten vinden plaats:
  op weekdagen: van ‘s avonds 17.00 uur tot de volgende morgen 8.00 uur;
  in het weekend: van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur.

Als u bent thuisgekomen en u hebt nog dringende vragen of problemen, belt u dan even met de Huisartsen-
post. Al uw gegevens worden de dag na uw contact met de HAP naar uw eigen huisarts gestuurd. Heeft u 
achteraf nog vragen, belt u dan met uw eigen huisarts.
Telefoon: 043-387 7777

Vragen

Je hebt de volgende vragen voor de anderen in je groepje. Zij hebben informatie over de huisarts en de 
 studentenpsycholoog.

1 Is er in Maastricht een huisarts voor studenten?

  

2 Nog niet zo lang geleden is een goede vriend van je gestorven. Je kunt het verlies van deze goede vriend 
 niet verwerken. Kan de studentenpsycholoog iets voor je doen?

  

3 Je hebt een huisarts in Duitsland, maar je wilt er ook eentje in Maastricht. Kan dat?

  

4 Wat heb je nodig als je een afspraak wilt maken met de studentenpsycholoog?

  

5 Waar kan ik adressen van huisartsen vinden?

  

6 Waaruit bestaat de hulp van een studentenpsycholoog?
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H7 – Kopieerblad opdracht 5 bij Op naar de eindstreep

Cursist C

uNIVeRSITeIT MAASTRICHT STuDeNTeNPSYCHOLOGeN

Studentenpsychologen bieden hulp bij persoonlijke (psychische) problemen, zoals op het gebied van (studie)
stress, angsten, eetproblemen, somberheid/depressie, (fysieke) spanningsklachten, beslissingen nemen en 
keuzes maken, problemen in relaties (thuis of daarbuiten), problemen in studie of stage of andere psychische 
problemen die in brede zin samenhangen met ‘student zijn’. De hulp bestaat doorgaans uit een serie individu-
ele gesprekken en er zijn mogelijkheden tot groepsbehandeling.

Het hoeft niet bij voorbaat helder en duidelijk te zijn wat je dwars zit om een afspraak te maken met een van 
de studentenpsychologen.

Een eerste gesprek is oriënterend van aard en heeft tot doel het verhelderen van het probleem en – uiter-
aard – te kijken wat je daarmee wilt. Soms is één gesprek voldoende om je weer op gang te helpen, soms zijn 
enkele vervolggesprekken zinvol.

In de meeste gevallen zal de studentenpsycholoog in een beperkt aantal gesprekken ingaan op de problemen 
of klachten. In een aantal gevallen komt het voor dat de studentenpsycholoog in overleg met de cliënt kan be-
sluiten dat het beter is door te verwijzen. 

De studentenpsychologen organiseren ook groepsactiviteiten, zoals workshops over assertiviteit, de training 
faalangst en de cursus rouwverwerking. 

Een afspraak maken kan telefonisch: 043-3885388 of bij de Informatiebalie Bonnefantenstraat 2. Bij het ma-
ken van een afspraak wordt het ID-nummer gevraagd. 

Vragen

Je hebt de volgende vragen voor de anderen in je groepje. Zij hebben informatie over de huisarts en de 
huisartsenpost.

1 Is er in Maastricht een huisarts voor studenten?

  

2 Wanneer kun je terecht bij de huisartsenpost?

  

3 Waar is de huisartsenpost in Maastricht?

  

4 Je hebt een huisarts in Duitsland, maar je wilt er ook eentje in Maastricht. Kan dat?

  

5 Kan ik meteen naar de huisartsenpost als ik dringend hulp nodig heb?

  

6 Waar kan ik adressen van huisartsen vinden?
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H7 – Transcript opdracht 6 bij Op naar de eindstreep

Docent

Transcript – Hoofdstad Weesp: Beïnvloeding

Stem:
  Beïnvloeding. We hebben er iedere dag mee te maken. Meestal op een onschuldige manier. Maar soms 

met verstrekkende gevolgen.

Jolanda Lekkerkerker vertelt:
  Het was op vakantie in Spanje. En toen was ik een jaar of vijf. We zaten aan een zwembad en ik ging op 

de duikplank. Dat was voor het eerst dat ik van de duikplank afging dus ik vond het best wel eng. En 
toen ik daar boven stond vond ik het ja toch te hoog en eng om toch alleen te springen. Dus toen had 
ik zoiets van nou ik ga niet dus ik ben weer naar beneden geklommen en nou ja toen ik terugkwam op 
de hotelkamer toen heeft ie me daar helemaal in elkaar geslagen. Omdat ie zich schaamde voor mij.

Bas:
  Een van de vele nare herinneringen die Jolanda heeft aan haar jeugd. Ze werd mishandeld door haar 

vader zowel lichamelijk als geestelijk.

Jolanda:
  Hij heeft me een keer ’s nachts uit bed geslagen en naar beneden genomen en toen heeft ie me in de 

auto gezet en…ja hij heeft de hele rit gezegd van ‘Ik hou niet van je’ en ‘We willen je niet meer’ en ‘Je 
bent onze dochter niet meer’ en toen zijn we naar een groot wit huis gereden en daar heeft ie me toen 
uit de auto gezet en toen heeft ie gezegd van: ‘Nou, hier ga je wonen want wij willen je niet meer.’ (hui-
lend) En toen stond ik daar en toen reed ie weg en later kwam ie weer terug met de auto en toen mocht 
ik toch weer mee.

Bas:
  Jolanda is dertien wanneer haar ouders gaan scheiden. Ze gaat dan bij haar moeder wonen. Daarmee 

is ze verlost van de mishandelingen van haar vader. Maar de ervaringen en de herinneringen hebben 
zo’n enorme impact op Jolanda. Het heeft haar hele manier van leven beïnvloed. 

Jolanda:
  Ik voel me heel vaak onzeker. Dat ik dan denk inderdaad: dat kan ik niet en ja… Ik heb heel veel bevesti-

ging nodig om iets, dat het wel goed is wat ik gedaan heb. Ik heb op kantoor gewerkt. Als ik daar dan iets 
af had, een brief of iets dan liet ik het altijd nakijken omdat ik niet genoeg mezelf vertrouwde van dat het 
wel goed zou zijn. En nu ook in onze eigen zaak. Als ik iets maak dan laat ik het altijd nog nakijken of het 
goed is of ja toch ook bang dat het niet goed is… dat ik het niet goed genoeg gedaan heb. 

Medewerkster:
  Het ziet er toch goed uit zo?

Jolanda:
  Ik begin altijd heel snel te huilen. Dan voel ik me toch weer heel klein worden en durf ik daar niet echt 

tegenin te gaan. D’r is natuurlijk altijd gezegd: ‘Je kan niks en dat wordt niks en dus ja, dat zit er zo in. 
Als je dat van vroeg af aan al hoort…Het is wel iets dat je meedraagt voor de rest van je leven.

16
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H7 – Kopieerblad opdracht 6 bij Op naar de eindstreep

Vragen

1 Waar was Jolanda toen ze van de duikplank wilde springen?

  a Op vakantie.
  b Bij haar ouders thuis.
  c In het zwembad van haar dorp.

2 Waarom werd Jolanda door haar vader in elkaar geslagen?

  a Omdat ze van haar vader niet op de duikplank mocht komen.
  b Omdat haar vader zich voor haar schaamde.
  c Omdat ze niet mee wilde naar huis.

3 Hoe heeft de vader van Jolanda haar mishandeld?

  a Geestelijk.
  b Lichamelijk.
  c Geestelijk en lichamelijk.

4 Jolanda vertelt over nog een traumatische ervaring. Welke?

  a Haar vader heeft haar naar een internaat gebracht.
  b Haar vader heeft haar bij haar moeder achtergelaten.
  c Haar vader heeft haar ergens op straat achtergelaten.

5 Hoe oud was Jolanda toen haar ouders gingen scheiden?

  a Ze was 13.
  b Ze was 14.
  c Ze was 15.

6 Na de scheiding werd ze nog steeds mishandeld.

  a Waar.
  b Niet waar.

7 Welke invloed heeft de mishandeling op haar leven gehad?

  a Ze heeft weinig zelfvertrouwen.
  b Ze is erg assertief.
  c Ze kan niks.

16
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H7 – Kopieerblad opdracht 8 bij Op naar de eindstreep 

Soorten angststoornissen

De grens tussen gewone angst en een angststoor-
nis is moeilijk te trekken. Bang zijn voor slangen is 
verstandig want veel slangen zijn giftig, maar er is 
sprake van abnormale angst wanneer iemand al ver-
stijft als hij een slang op televisie ziet. Kenmerkend 
voor een angststoornis is dat de angst buitensporig 
is en duidelijk niet realistisch, terwijl de persoon er 
zoveel last van heeft dat het dagelijks leven er ern-
stig door wordt belemmerd. Iemand met een angst-
stoornis kan geen gewoon leven meer leiden tenzij 
die stoornis onmiddellijk door deskundigen wordt 
behandeld. Er zijn verschillende soorten angststoor-
nissen.

1                                                                                 
Dit is een gerichte angst voor bepaalde dingen, 
dieren of situaties. Die angst kan samengaan met 
heftige fysieke verschijnselen en paniekgevoelens. 
De persoon in kwestie weet meestal goed dat zijn 
angst niet reëel is. Toch wint de angst het van zijn 
gezonde verstand. Er zijn verschillende soorten van 
deze angsten.

2                                                                                 
Iemand met deze fobie is bang een ernstige ziekte 
onder de leden te hebben, ook al kunnen 
artsen niets vinden. Veelvuldig en uitgebreid onder-
zoek in het ziekenhuis helpt niet. De angst
dat het dan wel een zeldzame ziekte is, wordt er-
door versterkt.

3                                                                                 
Mensen met deze fobie geven vaak de indruk dat 
ze extreem verlegen zijn. Ze voelen zich vooral in 
(onbekend) gezelschap kritisch bekeken en heb-
ben steeds het gevoel dat ze het ‘niet goed’ doen. 
De angst dat ze vreemd gevonden worden en af te 
gaan, beheerst hun gedrag. Contacten leggen is een 
groot probleem. Deze fobie kan op allerlei situaties 
betrekking hebben zoals de angst om mensen te 
ontmoeten, te telefoneren, in het openbaar te spre-
ken of in een restaurant te eten. 

4                                                                                 
Als je deze fobie hebt, ben je bang voor plaatsen 
waar je niet gemakkelijk weg kunt komen. Je vreest 
dat je geen hulp krijgt als jou iets overkomt. Je voelt 
je in grote drukke ruimtes weerloos en doodsbang. 
Hoewel er geen dreigende situatie bestaat, kun je 
door paniek worden overvallen. Je durft niet naar 
buiten te gaan, of naar een bioscoop of met de trein 
of de bus te reizen. Deze fobie kun je echter ook 
hebben zonder angstaanvallen. Sommige mensen 
met deze fobie zijn zo bang dat ze zelfs niet alleen 
thuis durven te blijven. Deze fobie wordt ook wel 
agorafobie genoemd.

5                                                                                 
Mensen die hiervan last hebben, herhalen steeds 
bepaalde handelingen en gedachten. Voorbeelden 
zijn: handen wassen, controleren of het gas uit 
staat, alle gele stoeptegels tellen, desnoods honderd 
keer op een dag. Deze handelingen en gedachten 
moeten bescherming bieden tegen een enorme 
angst en onrust en het gevoel dat er iets vreselijks 
gaat gebeuren.

6                                                                                 
Iemand die hier last van heeft, maakt zich langere 
tijd zorgen over zaken die horen bij het dagelijks 
leven, zoals geld en gezondheid, terwijl in zijn leven 
objectief gezien alles goed gaat. Zo iemand heeft 
bange voorgevoelens, wordt somber en overbezorgd 
en kan zich gejaagd en rusteloos gaan voelen. 
Naar: folder Postbus 51
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H8 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep – 1/3

Tekst 1

Terschellings Oerol festival 2007 
15 t/m 24 juni

Terschellings Oerol Festival is een locatiegericht theaterfestival dat jaar-
lijks midden juni plaatsvindt. Locatietheater, schuurtjestheater, straat-
theater, moderne dans, opera, beeldende kunst, muziek en de diverse 
cross-overs zijn allemaal ingrediënten van een festival met het eiland als 
podium. Het festival groeide in 25 jaar uit van een klein straatfestival tot 
een internationaal zeer gewaardeerd multidisciplinair festival. In 2007 
vindt het festival plaats van 15 t/m 24 juni. 
Het thema van het Terschellings Oerol Festival dit jaar is Sterke verhalen. 
Op Oerol 2007 zullen kunstenaars centraal staan die zich allemaal heb-
ben laten inspireren door de sterkste verhalen uit de wereldliteratuur. 
‘Oerol 2007 is een ode aan alle verhalen die de mensheid vanaf haar ont-
staan hebben gevormd en haar ook in de toekomst richting zullen geven’, 
aldus artistiek leider Jos Thie.

Tekst 2

Kwakoe zomerfestival 2007 zal plaatsvinden van zaterdag 30 juni t/m zondag 5 augustus 2007

Kwakoe Zomerfestival 2007 zal plaatsvinden van zaterdag 30 juni t/m zondag 5 augustus 2007 in ons 
vertrouwde Bijlmerpark te Amsterdam Zuidoost. Zoals bekend zijn er jaarlijks tijdens het Kwakoe Zomer 
Festival vele activiteiten. Naast het voetballen kan men genieten van muziek, theater, film, literatuur, 
kunst, lezingen etc. En dit jaar voor de derde keer een officiële American Football wedstrijd, waarin twee 
teams strijden voor de Kwakoe Bowl. 
 
Een ander hoogtepunt van het festival is de Miss Little Kwakoe verkiezing. 
 
Het Kwakoe Zomer Festival heeft van oudsher gefungeerd als springplank voor al het jonge talent. Vele 
bekende muzikanten, muziek- en dansgroepen, theater- en cabaretartiesten hebben hun bekendheid 
en doorbraak naar succes te danken aan hun optreden op Kwakoe. De spontane aantrekkingskracht zal 
blijven groeien. Wij willen tevens een kwaliteitsimpuls geven aan de inhoudelijke programmering door 
zowel landelijk als internationaal bekende personen/artiesten aan te trekken. 
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H8 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep – 2/3

Tekst 3

Samenvatting algemene informatie

Wist u dat het North Sea Jazz Festival in Rotterdam het grootste indoorjazzfestival ter wereld is? Van tra-
ditionele New Orleans jazz, swing, bop en free jazz tot fusion, avant-garde jazz en electronic jazz, nage-
noeg al deze genres zijn op het North Sea Jazz Festival vertegenwoordigd. En het houdt niet op bij jazz. 
Blues, gospel, funk, soul, hiphop, r&b, world beat en latin noem maar op, het North Sea Jazz Festival 
heeft het allemaal. Kortom, het North Sea Jazz Festival is een veelzijdig evenement dat elk jaar tussen de 
60.000 en 70.000 jazz/muziek liefhebbers uit binnen- en buitenland trekt. North Sea Jazz Festival biedt ze 
allemaal een veelzijdig programma. 

Hier vindt u een samenvatting van de belangrijkste praktische informatie met betrekking tot het North Sea 
Jazz Festival 2007.  
NB: wijzigingen voorbehouden.

Data: vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 juli 2007 

Tijden: vrijdag en zaterdag: 18.30 - 02.00 uur, zondag 16.30 - 00.00 uur / deuren 2 uur 
voor aanvang open

Kaartverkoop: start zaterdag 12 mei 2007

Muzikale genres: jazz en aan jazz gerelateerde muziek als blues, funk, soul, hip hop, latin, r&b

Aantal podia:  15, gelijktijdig in gebruik

Aantal acts: ongeveer 180 / ca. 1200 musici

exposities: Jazz foto’s, tekeningen en schilderijen van nationale en internationale kunstenaars

Rolstoelen: alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelen

Organisatie: North Sea Jazz Festival 
Postbus 3325 
2601 DH Delft
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H8 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep – 3/3

Tekst 4

Wat is Parkpop?

Wie popmuziek zegt, zegt Den Haag! En wie popmuziek en Den Haag samenbrengt, zegt Parkpop! 
 
In de 26 jaar van haar bestaan is Parkpop uitgegroeid van een kleinschalig Haags feestje naar het groot-
ste eendaagse, gratis toegankelijke popfestival van Europa. In 1981 startte Parkpop met één podium in 
het Zuiderpark en 15.000 bezoekers; inmiddels is Parkpop een festival met internationale uitstraling, drie 
podia en in 2005 zo’n 350.000 bezoekers. 

Geschiedenis 
Parkpop kent een lange geschiedenis. Den Haag mag zich reeds jarenlang Nationale Popstad nummer 1 
noemen. Ook eind jaren zeventig kenmerkte Den Haag zich als een stad met een actief en dominant pop-
circuit. Toch kon het popcircuit in de gemeente in die tijd een frisse wind gebruiken. Om het popklimaat 
in Den Haag nieuw leven in te blazen ontstond om die reden een reeks aaneengeschakelde initiatieven 
op het gebied van popmuziek. De serie initiatieven die plaatsvond was zeer nauw op elkaar afgestemd 
en al die initiatieven vulden elkaar goed aan. Toch miste Den Haag nog een nationale pijler in deze ver-
nieuwende fase. Om de bewegingen ook op landelijk niveau te positioneren en de trots van Den Haag 
als Popstad een upgrade te geven, is in 1981 het initiatief Parkpop van de grond gekomen. Een nationaal 
popfestival dat in één keer de stad Den Haag als popstad op de kaart zet. En dat is meer dan gelukt!  

Programma 
De programmering van Parkpop kenmerkt zich door haar brede opzet. En daarmee biedt Parkpop voor 
ieder wat wils. Want of je nu van pop, rock, R&B, ska, funk of gothic houdt, Parkpop heeft alles! Maar 
Parkpop biedt meer dan alleen een veelheid aan muziek. Parkpop is een beleving, een ervaring en een 
niet te missen jaarlijks hoogtepunt! En dat allemaal is gratis. 
 
Tot ziens op Parkpop op zondag 24 juni 2007!
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H8 – Kopieerblad opdracht 5 bij Op naar de eindstreep

Cursist A

De prinses op de erwt

Er was eens een prins die heel graag een prinses wilde hebben, 
maar het moest een echte prinses zijn. Hij reisde de hele wereld 
rond om er een te vinden, maar nooit lukte het hem om er een 
te vinden. Er waren genoeg vrouwen die met hem wilde trouwen 
en zeiden dat ze prinses waren, maar ze deden dingen die echte 
prinsessen niet doen. Toen hij thuiskwam van zijn reis, was hij 
heel bedroefd en zei: ‘Nooit lukt het me om met een echte prinses 
te trouwen. Als ik nog lang alleen moet blijven, dan spring ik van 
de toren.’
 
Op een avond brak er een verschrikkelijk onweer los. Het blik-
semde en donderde, de regen stroomde neer. Het was vreselijk! 
Toen werd er aan de stadspoort geklopt en de oude koningin ging 

opendoen. Ze riep haar zoon en zei: ‘Er staat een prinses op de stoep.’ En het was inderdaad een prinses die 
buiten stond. Maar wat zag ze eruit door de regen en het noodweer! Het water liep uit haar kleren en haren, 
bij de punt van haar schoen liep het erin en bij de hiel er weer uit. Maar zij zei dat ze een echte prinses was.
 
‘Ja, daar zullen we wel achter komen!’ dacht de oude koningin, maar ze zei niets. Ze ging haar slaapkamer 
binnen, nam alle lakens en dekens weg en legde een erwt op de bodem van het bed. Toen nam ze twintig 
 matrassen en legde die boven op de erwt. Daar moest de prinses ’s nachts op slapen. 

Die nacht kon de prinses niet slapen. Ze had overal pijn. Ze probeerde van alles om in slaap te vallen, maar 
het lukte niet. Hoe ze ook ging liggen, ze had constant pijn. Ze sprong het bed uit om de matrassen te tellen. 
‘Twintig matrassen, dat moet toch lekker zacht zijn?’ dacht ze, ‘Maar wat voel ik dan toch?’

’s Morgens vroeg de koningin: ‘En, heb je lekker geslapen?’ ‘O, verschrikkelijk slecht!’ zei de prinses, ‘Ik heb 
de hele nacht bijna geen oog dicht gedaan! Ik weet niet wat er in mijn bed lag. Ik heb op iets hards gelegen en 
ik ben over mijn hele lichaam bont en blauw! Het is afschuwelijk!’
 
Toen konden ze zien dat het een echte prinses was omdat ze dóór de twintig matrassen de erwt had gevoeld. 
Iemand met zo’n tere huid moest wel een prinses zijn. De prins vroeg: ‘Wil je met me trouwen?’ en de prinses 
antwoordde: ‘Ja, natuurlijk!’ en ze leefden nog lang en gelukkig. De erwt kwam in het museum waar hij nu 
nog ligt, als tenminste niemand hem weggenomen heeft.
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H8 – Kopieerblad opdracht 5 bij Op naar de eindstreep

Cursist B

Roodkapje

Er was eens een meisje en ze noemden haar Roodkap-
je omdat ze altijd een rood doekje droeg. Op een dag 
was de oma van Roodkapje ziek. Roodkapje vroeg aan 
haar moeder of ze bij oma op bezoek mocht gaan om 
haar wat lekkers te brengen. Moeder vond het goed en 
Roodkapje deed in een mand een fles wijn, koekjes en 
drie appels. ‘Wel op het pad blijven’, zei moeder toen 
Roodkapje wegging.

Toen Roodkapje in het bos liep, zag ze heel mooie bloemen staan. ‘Daar zal oma blij mee zijn’, dacht Rood-
kapje. Ze liep van het pad af om de bloemen te plukken. Maar achter haar liep de boze wolf en hij volgde 
Roodkapje toen ze naar het huis van haar oma liep.

Toen Roodkapje bijna bij het huis van haar oma was, rende de wolf vooruit en klopte bij de oma van Rood-
kapje op de deur. ‘Wie is daar?’ vroeg de oma van Roodkapje. ‘Ik ben het, Roodkapje’, zei de wolf met een 
hoge stem. Oma deed de deur open en voor ze wist wat er gebeurde had de wolf haar al opgegeten. Daarna 
trok de wolf oma’s kleren aan en ging in bed liggen.

Toen Roodkapje bij het huis kwam en op de deur klopte, vroeg de wolf: ‘Wie is daar?’ ‘Ik ben het, Roodkapje’, 
zei Roodkapje en de wolf riep: ‘Kom maar binnen, liefje.’ Roodkapje ging naar binnen en liep naar grootmoe-
der. Ze zei: ‘Maar grootmoeder, wat hebt u een grote oren.’ ‘Ja,’ zei de wolf, ‘daar kan ik je beter mee horen.’ 
En Roodkapje zei: ‘Maar grootmoeder, wat hebt u een grote ogen.’ ‘Ja,’ zei de wolf, ‘daar kan ik je beter mee 
zien.’ En Roodkapje zei: ‘Maar grootmoeder, wat heb u een grote mond.’ En de wolf zei: ‘Daar kan ik je beter 
mee opeten!’ Voor Roodkapje wist wat er gebeurde, had de wolf haar al opgegeten en zat ze in de buik van de 
wolf bij grootmoeder.

Toen Roodkapje om vier uur nog niet terug was van oma, werd haar moeder ongerust. Ze belde de boswach-
ter en die ging naar het huis van oma. Daar vond hij de wolf slapend in het bed van oma. Hij sneed de buik 
van de wolf open, haalde Roodkapje en oma eruit en stopte een paar zware stenen in de buik. Toen de wolf 
wakker werd en water wilde drinken uit de put, was zijn buik zo zwaar dat hij voorover in de put viel en ver-
dronk. 

En Roodkapje en grootmoeder? Die leefden nog lang en gelukkig!
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H8 – Kopieerblad opdracht 7 bij Op naar de eindstreep

Cursist A

Kijk goed naar de onderstaande grafiek. Beschrijf de grafiek zo nauwkeurig mogelijk voor je mede
cursist. Besteed in ieder geval aandacht aan de volgende punten:
 Waar gaat de grafiek over?
 Over welke periode gaat de grafiek?
 Wat laat de grafiek zien?

H8 – Kopieerblad opdracht 7 bij Op naar de eindstreep

Cursist B

Kijk goed naar de onderstaande grafiek. Beschrijf de grafiek zo nauwkeurig mogelijk voor je medecur
sist. Besteed in ieder geval aandacht aan de volgende punten:
 Waar gaat de grafiek over?
 Over welke periode gaat de grafiek?
 Wat laat de grafiek zien?
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H9 – Kopieerblad opdracht 3 bij Op naar de eindstreep

Cursist A

Welke auto is de auto van cursist B? Luister goed naar de aanwijzingen.   
    

Prijs: € 25.000,00 Prijs: € 20.000,00 Prijs: € 15.000,00 Prijs: € 10.000,00 Prijs: € 5.000,00

Kleur: grijs Kleur: rood Kleur: groen Kleur: zwart Kleur: oranje

     

Bedenk nu aanwijzingen voor cursist B.

mijn huis
 

Prijs: € 400.000,- Prijs: € 350.000,- Prijs: € 300.000,- Prijs: € 250.000,- Prijs: € 200.000,-

Kamers: 6 Kamers: 5 Kamers: 4 Kamers: 3 Kamers: 2
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H9 – Kopieerblad opdracht 3 bij Op naar de eindstreep

Cursist B

Bedenk aanwijzingen voor cursist A.
    

mijn auto
 

Prijs: € 25.000,00 Prijs: € 20.000,00 Prijs: € 15.000,00 Prijs: € 10.000,00 Prijs: € 5.000,00

Kleur: grijs Kleur: rood Kleur: groen Kleur: zwart Kleur: oranje

Welk huis is het huis van cursist A? Luister goed naar de aanwijzingen.

Prijs: € 400.000,- Prijs: € 350.000,- Prijs: € 300.000,- Prijs: € 250.000,- Prijs: € 200.000,-

Kamers: 6 Kamers: 5 Kamers: 4 Kamers: 3 Kamers: 2
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H9 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

Cursist A

STICHTING NATuuR eN MILIeu

Wat doet Natuur en Milieu?
Stichting Natuur en Milieu werkt met hart en ziel aan een mooi landschap, een rijke natuur en een gezond 
milieu. Als onafhankelijke organisatie pleiten we bij overheden, bedrijven en de politiek voor duurzame op-
lossingen voor natuur- en milieuproblemen. We geven oplossingen en sluiten partnerschappen. Als het nodig 
is, voeren we actie. Zo maken we ons hard voor een gezond evenwicht tussen milieu en economie.

Thema’s
Natuur en landschap, landbouw en voeding, klimaat en energie, mobiliteit, ruimte, lucht, water, wetten en 
regels, economie, Europese Unie, mondiaal

Landbouw en voeding 
Natuurlijk kiest Natuur en Milieu voor duurzame landbouw. Biologische landbouw is het beste. Maar ook 
traditionele boeren kunnen milieuvriendelijker produceren. Natuur en Milieu lobbyt in Brussel en mondiaal 
voor milieuvriendelijke landbouw.

Klimaat en energie 
Als Nederland klimaatverandering serieus wil nemen, moet onze CO2-uitstoot drastisch verminderen. Na-
tuur en Milieu pleit voor de Trias Energetica: energiebesparing, duurzame energie en zo schoon mogelijk 
toepassen van fossiele brandstoffen. 

Ruimte 
Nederland versnippert zijn waardevolle landschap: infrastructuur verdeelt de overgebleven natuur in kleine 
stukjes. Woonwijken en industrieterreinen slokken landelijke gebieden op. Natuur en Milieu wil ruimte voor 
de natuur en een gezonde leefomgeving. 

Water 
Nederland, waterland. Een goed beheer van al ons water is cruciaal. Voor de natuur, het landschap en voor 
onze gezondheid. Natuur en Milieu houdt dan ook een vinger aan de pols van Nederlandse en Europese or-
ganen voor waterbeheer.

Campagnes

Auto in de Toekomst
Duurzame mobiliteit is meer dan de auto in de toekomst. De ‘Auto in de Toekomst’ neemt een prominente 
plaats in op de AutoRAI in Amsterdam. Vanaf donderdag 29 maart tot en met maandag 9 april laten Stich-
ting Natuur en Milieu en de universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente in een groen paviljoen zien hoe 
het verder moet met de auto.

Ben jij gifvrij?
Natuur en Milieu en Milieudefensie startten in 2005 de campagne ‘Ben jij gifvrij?’ om schadelijke stoffen uit 
lichaamsverzorgingsproducten te weren. De campagne richt zich op drogisterijen en producenten met het 
doel dat zij voortaan alleen nog veilige cosmetica op de markt brengen.
Naar: www.snm.nl
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H9 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

Cursist B

INSTANDHOuDING KLeINe LANDSCHAPSeLeMeNTeN IN LIMBuRG

Organisatie
De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL, is een provinciaal werkende 
organisatie die gevraagd en ongevraagd de actieve zorg bevordert voor natuur en landschap in het Limburgse 
cultuurlandschap. IKL vindt daarbij het bewaren en versterken van de karakteristieke verscheidenheid in het 
landschap belangrijk. Dat is niet alleen van belang voor de mensen die er wonen, werken en recreëren, maar 
ook voor de planten en dieren die er (kunnen) voorkomen. 

De natuur en het landschap in de directe woonomgeving zijn van groot belang voor het cultuurhistorisch 
bewustzijn van de bevolking. En ze zijn belangrijk voor het welzijn van de mensen.

De stichting IKL werkt via gemeentelijke projecten. Ze stimuleert eigenaren van landschapselementen en 
bewoners (vrijwilligers) om het landschap te herstellen en ervoor te zorgen dat het landschap in goede con-
ditie blijft. Daarbij kunnen gemeenten, grondeigenaren en vrijwilligers gebruik maken van de faciliteiten van 
het IKL: herstel en onderhoud van landschapselementen door medewerkers van het IKL. Ook werkt het IKL 
aan projecten gericht op de bescherming van bedreigde planten en dieren; kleinschalige natuurontwikkeling; 
geeft adviezen, cursussen en bij het IKL kunnen mensen gereedschap lenen.

Bloesemtochten 2007 
De bloesem van de Limburgse hoogstamboomgaarden staat op zondag 22 april centraal tijdens 10 wandel-
tochten in Zuid-Limburg. De tochten langs en door de mooiste boomgaarden van Zuid-Limburg worden ge-
organiseerd door gidsen van het IVN en medewerkers van de stichting IKL. Alle tochten beginnen om 14.00 
uur.

Op pad in het gebroken landschap rond Heerlen 
Grind, zand en Kunrader steen. U komt het allemaal tegen wanneer u op zondag 6 mei vanaf 10.00 uur mee-
gaat op ontdekkingstocht met gidsen van de Nederlandse Geologische Vereniging afd. Limburg. Zij leiden 
u rond door een stukje Limburg dat haar huidige vorm heeft gekregen door de loop van de Oostmaas en de 
drie breuklijnen die het gebied doorkruisen. 

Natuurwerkdag 2007
Heeft u een leuke en ontspannende dag gehad met het werken in de natuur op zaterdag 4 november 2006? 
Plan dan alvast de natuurwerkdag van volgend jaar in uw agenda.
 
De natuurwerkdag voor 2007 staat gepland op zaterdag 3 november. 
Naar: www.ikl-limburg.nl
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H9 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

Cursist C

NATuuRMONuMeNTeN

Natuurmonumenten is een onafhankelijke vereniging die natuur, landschap en cultuurhistorie veiligstelt 
door gebieden aan te kopen, te beheren en te beschermen. Voor nu en voor toekomstige generaties. 

Honderd jaar natuurbescherming
Natuurmonumenten was in 2005 honderd jaar oud! In 1905 is de Vereniging tot Behoud van Natuurmonu-
menten opgericht door onder andere Jac P. Thijsse en Eli Heijmans. Zij wilden hiermee voorkomen dat de 
gemeente Amsterdam het Naardermeer zou gebruiken als vuilstortplaats. De eerste aankoop in 1906 was dan 
ook het Naardermeer.

Natuurmonumenten krijgt steun van 913.000 leden. De vereniging beschermt en beheert bijna 95.000 
 hectare verdeeld over 370 natuurgebieden.

Natuurmonumenten kan haar werk doen dankzij ruim 600 enthousiaste medewerkers en bijna 2.000 
 vrijwilligers.

Bezoekadres:

Schaep en Burgh  
Noordereinde 60  
1243 JJ ’s-Graveland  
Tel.(035) 655 99 33

Bezoekerscentra

Startpunt van inspirerende natuuractiviteiten

Bezoekerscentra: 
 Brunssummerheide (Limburg)
 De Wieden (Drenthe)
 Dwingelderveld (Drenthe)
 Oisterwijk (Noord-Brabant)
 Veluwezoom (Gelderland)
 ’s-Graveland (Noord-Holland)

Welkom in de zes bezoekerscentra van Natuurmonumenten: het startpunt van inspirerende natuuractivitei-
ten. Hier kunt u terecht voor een verjaardagspartijtje, wandelexcursie of gezinsactiviteit. Een uitgebreide col-
lectie boeken en producten vindt u in de winkel.
Er is genoeg te doen.

In het bezoekerscentrum vindt u exposities en films over de flora en fauna van het gebied. Met de uitgezette 
fiets-, vaar- en wandelroutes kunt u de omgeving optimaal ontdekken. Eropuit met de boswachter? Ook dat 
kan vanuit het bezoekerscentrum.
Naar: www.natuurmonumenten.nl
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H9 – Kopieerblad opdracht 6 bij Op naar de eindstreep

Docent

Transcript – filedruk, Nos-Journaal

Presentator:
 Als u dacht: de files worden steeds langer, dan heeft u gelijk en ze blijven ook nog eens steeds langer 

staan. De afgelopen drie maanden is de zogenaamde filedruk met 20 procent toegenomen. Dat meldt de 
Verkeersinformatiedienst, die dit heeft vergeleken met de eerste maanden van vorig jaar. De filedruk is 
de combinatie van de lengte en de duur van files.

Omroeper:
 Op dit moment staan er 6 files in het land.
Wouter Meijer: 
 Elke dag, ieder uur meldt de Verkeersinformatiedienst waar het vaststaat, maar ze houden ook statistie-

ken bij over de filedruk, dus hoe lang de files zijn en hoe lang ze er staan. De top drie bestaat uit plaat-
sen die de meeste automobilisten erg bekend voorkomen.

Patrick Potgraven Verkeers Informatie Dienst:
 Op nummer drie, komt van nummer twee: de binnenring van de A10 voor de Coentunnel. Dan op num-

mer twee in de richting van Den Bosch op de A2 bij Hedel en stationair op nummer één richting Delft op 
de A4 Zoeterwoude – Rijndijk.

Wouter Meijer:
 De sterke toename van de filedruk komt volgens de VID door de regen in januari en februari, maar ook 

doordat er steeds meer auto’s de weg opgaan. En er worden wel nieuwe rijstroken gebouwd maar dat 
lost het probleem niet op. 

Patrick Potgraven:
 Ja, er is nog zoveel verborgen vraag, hm, mensen die eigenlijk graag in de spits in de auto willen, hm, 

maar dat nu niet doen en al die vraag zorgt ervoor dat als er weer ruimte bijkomt die ruimte ook vanzelf 
weer ingenomen wordt. 

Omroeper:
 Op de A10 binnenring door de AutoRai, twee kilometer voor de afrit RAI. 
Wouter Meijer: 
 Ja de AutoRai. Daar kun je eerst in de file staan en dan weer naar auto’s gaan kijken. Is autorijden nog leuk?
Bezoekster 1 AutoRai: 
 Ik heb er geen problemen mee. Ik vind het openbaar vervoer erger. 
Bezoeker 2:
 Ja, weet je. D’r moet een mentaliteitsverandering zijn dat we minder auto’s kopen. Ik zeg dat met een 

beetje schroom want ik heb een aantal kinderen die zelf ook autorijden.
Wouter Meijer: 
 Ik wou net zeggen: wie doet hem als eerste weg?
Bezoeker: Ja.
Bezoekster 3: 
 Meer wegen, ja. Wat minder gezeur over allerlei milieudingen.
Wouter Meijer: 
 Misschien kunnen we iets leren van de buurlanden. 
Patrick Potgraven: 
 Als je kijkt naar Duitsland en België dat er tussen de snelweg en de provinciale weg dat daar nog iets 

tussen zit. Een soort van regionaal autowegennetwerk. Nou, dat kennen we eigenlijk hier niet. Het is of 
stedelijk en lokaal verkeer ofwel de snelweg.

Wouter Meijer: 
 Maar minister Eurlings van Verkeer gaat eerst de snelwegen verbreden en er komen ook dit jaar extra 

spitsstroken bij. Er is tot 2020 maar liefst 132 miljard euro voor beschikbaar.

17
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H9 – Kopieerblad opdracht 7 bij Op naar de eindstreep

Jurylid

Jullie zijn lid van de commissie die moet beoordelen of een goed doel beantwoordt aan de criteria die de 
commissie vaststelt.

Een paar groepjes hebben een goed doel bedacht dat de opbrengst krijgt van de verkoop van oude mo
biele telefoons. Jullie kiezen één goed doel dat jullie goedkeuring krijgt.

Opdracht 1

Bedenk een aantal criteria waaraan het goede doel moet voldoen. Geef ook de argumenten erbij want je 
moet je keuze verantwoorden.

   

   

   

   

   

Opdracht 2

De groepen presenteren hun goede doel. Stel vragen als dat nodig is.

Overleg kort welk doel goedgekeurd wordt en vertel je keuze aan de groepen. Verantwoord je keuze.

Goedkeuring voor groep  

Omdat  
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H9 – Kopieerblad opdracht 8 bij Op naar de eindstreep

file! elke werkdag staan meer dan twee miljoen Nederlanders in de file en dat aantal groeit. eigenlijk 
moeten we meer wegen hebben. Maar meer asfalt trekt ook weer nieuwe files aan.

Houd een presentatie van ongeveer twee minuten. In je presentatie kun je een aantal van de volgende 
 punten verwerken:

Oorzaken:

 hoge welvaart
 wegwerkzaamheden
 ongelukken

Gevolgen:

 milieu
 stress
 bedrijfsleven

Oplossingen:

 betaalstroken
 nieuwe wegen
 snelheidsbeperkingen
 openbaar vervoer
 informatiesystemen: borden boven de snelweg met informatie over de verkeerssituatie, snelheids-

beperkingen, etc.
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H10 – Transcript opdracht 5 bij Op naar de eindstreep – 1/2

Docent

Transcript – Radioprogramma Kassa, 7 november 2006 

I = Interviewer
AV = Ad Vogels, bedrijfsleider Het Goed
N = Nancy Hoems, Koters en Kitsch

Introductie
Ouwe meuk wordt hip. Dat is het devies voor een nieuwe modetrend. Steeds meer mensen kopen tweede-
hands meubels en kleding om ze daarna zelf op te knappen. Er ontstaan bedrijfjes die opgeknapte spullen 
doorverkopen via internet en de kringloopwinkels varen er wel bij, want nog nooit was hun omzet zo hoog. 
Ook Het Goed in Eindhoven profiteert.

Ad: Hier wordt het allemaal uitgesorteerd. Dus de winkelkwaliteit en eventueel… mochten er spullen 
bij zijn die toch de winkel niet halen, wordt het uitgesorteerd als grondstof. Hier krijgt het alle-
maal…eh… op de afdeling wordt het uitgesplitst en de afdelingen halen zelf de spullen weer op 
om het daar verder te verwerken.

I:  Ad Vogels, bedrijfsleider van kringloopwinkel Het Goed in het magazijn. U koopt niks, hè? U krijgt 
van alles.

Ad: Ik koop niks.
I:  U koopt niks.
Ad: Alles wordt gegund door de klanten uit Eindhoven, ja.
I:  Dit moet allemaal nog verkocht worden. D’r is… staat hier een eh, wat is het? 
  Een televisietafeltje?
Ad: Nee, volgens mij een bijzettafel.
I:  Een hele zware waarschijnlijk, hè?
Ad: Ja. Vol eiken, hè?
I:  Vol eiken.
Ad: Massief eiken.
I:  Massief eiken.
Ad: Ja.
I:  Nancy Hoems.
N:  Ja?
I:  Jij bent van Koters en Kitsch?
N:  Ja.
I:  En gespecialiseerd in het opknappen van oude spullen. Nou, deze tafel, 45 euro, met ’n kras d’r op. 

Zou je die meenemen?
N:  Voor ons, Koters en Kitsch, is dit geen geschikte tafel. Wij zijn ons toch een beetje aan het speciali-

seren in het maken van kindermeubels.
I:  Wat dan wel? Want d’r staan hiertussen toch wel wat andere spullen?
N:  Dit hele kleine tafeltje, een Queen Anne-tafeltje noemen ze dat. Die heeft een gekruld pootje. Nou, 

dan zou ik... die zie ik dus staan naast het bed van een eh… in een meisjeskamer. En dan zie ik 
hem met rood en met roze. En eventueel een leuke krul d’r op. 

I:  Deze is ook weer donkerbruin.
N:  Die is donkerbruin. Ik zie hem al in… in mijn hoofd zie ik hem al in de geschikte kleuren.
I:  Ook het aantal kringen erop?
N:  Geeft niks. Die schuren we gewoon weg. Schuren, gronden, lakken, decoreren, geen probleem.

18
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H10 – Transcript opdracht 5 bij Op naar de eindstreep – 2/2

I:  Wat denk je hiervoor te gaan betalen?
N:  Ik eh, ik zou d’r niet meer voor geven als drie tot vijf euro.
I:   Gaan we even checken.
Ad: Vijf euro zou die voor weggaan.
I:  Vijf euro?
Ad: Ja.
I:  Doe je het ervoor of...?
N:  Ik laat hem heel even staan, want je zult dadelijk zien in het atelier, dat ik eh, nog wat bruine 

Queen Anne-tafeltjes heb staan. Dus die moeten we eerst eventjes afmaken. 
I:  Nancy, die eh, die koopt hier die spullen op om ze op te knappen en dan verkoopt ze ze weer ver-

der. Maar krijgt u veel klanten die dat ook zelf thuis doen?
Ad: Ik heb geen idee hoeveel mensen dat daarmee bezig zijn of zo. Ik weet alleen dat het op moment 

heel erg in is om spullen zelf op te pimpen en oud en nieuw te combineren.
I:  Ik zag hier op de deur toen ik binnenkwam… eh, d’r wordt een aankondiging gedaan voor inspira-

tiedagen, dus…
Ad: Inderdaad. In dat kader proberen wij natuurlijk ook de trend te zetten en ook andere mensen aan 

te zetten op ideeën of aan te geven dat er toch van alles mogelijk is met vooral tweedehands goe-
deren. En dat kan zijn met meubels maar dat kan ook zijn met kleding en wat dan ook.

I:  U heeft meer klandizie dan voorheen?
Ad: Eh… ja… ja. De omzetten blijven gewoon doorstijgen en de klantenaantallen ook. Dus we hebben 

zeker… we liften mee, denk ik, op de modetrend nu, ja.
I:  Kunnen we via de branddeur de winkel in?

I:  We lopen eerst tegen de kleding aan, wat schoenen en dan begint hier een meubelgedeelte. Ik zie 
hier een heel mooi kastje, een nachtkastje.

N:  Het is een schitterend kastje, alleen… dit is niet te schuren en te verven, dus…
I:  Dus die wil je ook laten staan?
N:  …die laat ik staan.
I:  Jullie lopen met z’n tweeën, hè?
N:  Ja…
I:  Want je bent samen met iemand anders.
N:  Ja, met Bea.
I:  Lopen jullie alle kringloopwinkels af?
N:  Kringloopwinkels, rommelmarkten, garagesales. Maar vervolgens zijn we met de webwinkel be-

gonnen 1 oktober en vooralsnog gaat dat erg goed.
I:  De kringloop, die was eigenlijk bedoeld voor de mensen die wat minder geld te besteden hadden 

en die konden dan bij de kringloop toch nog goed spul krijgen.
Ad: Ja, maar d’r is niets in veranderd natuurlijk.
I:  Nee?
Ad: Nee, da’s nog steeds. Maar als we dadelijk een ronde maken, dan zul je zelf zien, let even op de 

prijzen, dat het allemaal hele schappelijke prijzen zijn waar iedereen zeker mee geholpen is.
I:  Ziet u de klandizie veranderen?
Ad: Nee, voor Het Goed niet. Maar ik denk wel dat andere kringloopbedrijven wel meeliften op het 

succes omdat we toch proberen het oubollige en muffe vooroordeel eigenlijk helemaal weg eh, 
weg te boenen.

N:  Er staan toch allemaal wel gave dingen tussen, hoor! Deze ook weer. Ooooohhh. Schitterend! 150 
euro! Goeiedag, zeg!!!
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H11 – Kopieerblad opdracht 5 bij Op naar de eindstreep

Cursist A

Geef aan met een √ waar het woord ‘er’ moet komen en geef met een getal (15) de functie van ‘er’ aan. 
 Gebruik het overzicht in je boek.

Nieuwe serie: Topdogs

Een jonge onderzoeker beklaagde zich over dat hij geen enkel zicht had op de wetenschappelijke kwali-

teit van zijn collega’s aan de universiteit. Zijn eigen faculteit, dat ging nog wel. Hij had wel enigszins een 

beeld van, maar de rest? ‘Ik zou wel eens willen weten’, zei hij, ‘wie aan deze faculteit nu eigenlijk echt goed 

zijn. Wie zijn hier de toponderzoekers? Zijn dat vijf, of zijn dat vijftig?’ Misschien is dat een idee voor de 

 Observant?

Het idee heeft vervolgens geruime tijd liggen rijpen, want zitten natuurlijk wel wat haken en ogen aan. Hoe 

bepaal je wie de beste is? En worden al niet veel te veel lijstjes gefabriceerd in de wetenschappelijke wereld, 

lijstjes waarvan het maar de vraag is wat ze nu eigenlijk zeggen? 

Controleer nu de antwoorden van cursist B.

Cultuurwetenschappers houden er (= 5) niet van om lijstjes te maken. Op geen enkele andere facul-
teit  sputterden onderzoekers zo tegen toen Observant hen het volgende vroeg: ‘Wie zijn de talentvolle 
 onderzoekers binnen jouw faculteit. Noem er (= 4) vijf.’ 
‘Ik heb er (= 5) grote moeite mee om deze vraag te beantwoorden, omdat er (= 1 + 5) een aanname achter 
schuilgaat waar ik het volstrekt niet mee eens ben. Namelijk dat goed onderzoek het werk is van uitzonder-
lijke individuen.’ Een andere onderzoeker laat weten: ‘Ik maak nooit lijstjes, ik houd er (= 5) niet van. 
Binnen de universitaire wereld wordt er (= 2) al te vaak gesproken over “top dit” en “top dat”.’

Uit: Observant, 26 april 2007
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H11 – Kopieerblad opdracht 5 bij Op naar de eindstreep

Cursist B

Controleer de antwoorden van cursist A.

Nieuwe serie: Topdogs

Een jonge onderzoeker beklaagde zich erover (= 5) dat hij geen enkel zicht had op de wetenschappelijke 
 kwaliteit van zijn collega’s aan de universiteit. Zijn eigen faculteit, dat ging nog wel. Hij had er (= 5) wel 
enigszins een beeld van, maar de rest? ‘Ik zou wel eens willen weten’, zei hij, ‘wie er (= 1) aan deze faculteit nu 
eigenlijk echt goed zijn. Wie zijn hier de toponderzoekers? Zijn dat er (= 4) vijf, of zijn dat er (= 4) vijftig?’ 
Misschien is dat een idee voor de Observant?
Het idee heeft vervolgens geruime tijd liggen rijpen, want er (= 1) zitten natuurlijk wel wat haken en ogen 
aan. Hoe bepaal je wie de beste is? En worden er (= 1) al niet veel te veel lijstjes gefabriceerd in de weten-
schappelijke wereld, lijstjes waarvan het maar de vraag is wat ze nu eigenlijk zeggen? 

Geef aan met een √ waar het woord ‘er’ moet komen en geef met een getal (15) de functie van ‘er’ aan. 
Gebruik het overzicht in je boek.

Cultuurwetenschappers houden niet van om lijstjes te maken. Op geen enkele andere faculteit sputterden 

onderzoekers zo tegen toen Observant hen het volgende vroeg: ‘Wie zijn de talentvolle onderzoekers binnen 

jouw faculteit. Noem vijf.’ 

‘Ik heb grote moeite mee om deze vraag te beantwoorden, omdat een aanname achter schuilgaat waar ik het 

volstrekt niet mee eens ben. Namelijk dat goed onderzoek het werk is van uitzonderlijke individuen.’ Een an-

dere onderzoeker laat weten: ‘Ik maak nooit lijstjes, ik houd niet van. Binnen de universitaire wereld wordt al 

te vaak gesproken over “top dit” en “top dat”.’

Uit: Observant, 26 april 2007
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H11 – Kopieerblad opdracht 6 bij Op naar de eindstreep

Docent

Instructies:
Bespreek moeilijke woorden voordat de tekst wordt voorgelezen:

gestage, trachten, somber, op de rails krijgen, handvatten (figuurlijk), te kampen hebben met, 

spoedgevallen.

Lees de tekst twee keer voor. Als de cursisten klaar zijn met de tekstreconstructie, kunnen de vragen op 
de volgende pagina worden gesteld ter controle.

Meer studenten vinden weg naar psycholoog
Riki Janssen

Het aantal studenten dat een beroep doet op een studentenpsycholoog groeit, erkent Eilkes. In 2006 
klopten 430 studenten bij het team van Heiny Eilkes aan, iets meer dan in 2005. Zij zagen de psycho-
loog gemiddeld zo’n vijf keer. 
De gestage groei betekent niet dat de student van vandaag psychisch ongezonder is dan eerdere ge-
neraties. Niet alleen stijgen de studentenaantallen en dus het aantal hulpvragers; daarnaast is men 
steeds beter op de hoogte van het bestaan van de studentenpsycholoog, weet Eilkes. Verder zijn Eilkes 
en haar drie collega’s ‘pro-actiever’ gaan werken. ‘Wij proberen zoveel mogelijk ellende te voorkomen 
door mensen in een vroeg stadium, voor de klachten ernstig zijn, te bereiken. Wij trachten studenten 
die zich somber voelen via een korte gerichte therapie weer op de rails te krijgen en handvatten te ge-
ven om zichzelf verder te redden. Voor jongeren die last hebben van uitstelgedrag bijvoorbeeld, is een 
studieversnellingsgroep in het leven geroepen om de studievertraging en dus de schade voor hen en 
de universiteit zoveel mogelijk te beperken. Zien we iemand met ernstige klachten als een psychose of 
depressie, dan verwijzen we meteen door naar gespecialiseerde hulpverlening.’ 
De studentenpsychologen hebben – behalve in de zomer – de laatste jaren te kampen met een wacht-
lijst. Op dit moment moet een student vier weken wachten op zijn intakegesprek en een direct daarop 
aansluitende behandeling. ‘Maar we hebben de afspraak met studieadviseurs dat we “spoedgevallen” 
binnen vijf dagen zien.’
Naar: Observant, 26 april 2007
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H11 – Kopieerblad opdracht 6 bij Op naar de eindstreep

Geef antwoord op de volgende vragen:

1 Wat is het probleem?

  

2 Hoe groot is het team van Eilkes?

  

3 Hoeveel studenten hebben in 2006 hulp gevraagd?

  

4 Hoe vaak zag zo’n student de psycholoog?

  

5 Hoe komt het dat het aantal is gestegen?

  

6 Wat houdt het proactieve werk van de psycholoog in?

  

7 Wat doen de studentenpsychologen met ernstige klachten?

  

8 Hoe lang moet een student wachten op een intakegesprek van een studentenpsycholoog?

  

9 Wat doen ze met spoedgevallen?
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H11 – Kopieerblad opdracht 7 bij Op naar de eindstreep

Waarom ben ik psychologie gaan studeren?

Menno: De belangrijkste reden was, denk ik, dat ik meer wilde weten over hoe een mens werkt en wat 
de achtergrond is van menselijk gedrag.

Eva: Naast psychologie leken mij nog tientallen andere studies interessant. Het feit dat ik geïnteres-
seerd was in menselijk gedrag en waardoor dit wordt beïnvloed, heeft, denk ik, uiteindelijk 
mijn keuze voor psychologie bepaald.

Marijke: Vooral omdat ik de invloed van anderen op je eigen gedrag erg interessant en fascinerend vind. 
Een programma als Expeditie Robinson zit vol met sociaal-psychologische processen. Ik kan 
daar echt van genieten. Vragen als ‘waarom komt niemand in actie tijdens geweld op straat?’ 
kunnen vanuit mijn vakgebied heel simpel verklaard worden. Ik wist dus al dat het sociale psy-
chologie zou gaan worden. De liefde voor statistiek en onderzoek kwam pas tijdens de studie. 

Quirine: Het klinkt cliché en dat is het ook, maar eigenlijk vond en vind ik de mens het meest interes-
sante wezen dat er is. Om te bestuderen en onderzoeken waarom iemand is zoals hij/zij is, wat 
er ten grondslag ligt aan bepaalde gedragingen en waarom mensen in groepen elkaar kunnen 
beïnvloeden.

Wat ben ik na mijn studie gaan doen?

Menno:  Ik ben als trainee begonnen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als trainee krijg je een 
project toegewezen en je volgt een groot aantal cursussen. Daarna ben ik ingestroomd in een 
vaste functie als projectleider.

Eva:  Na mijn studie ben ik blijven werken op mijn stageplek als psycholoog. Als psycholoog bij Stich-
ting FORA doe je diagnostisch onderzoek in opdracht van justitie (de rechtbank, het openbaar 
ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg).

Marijke: Al tijdens mijn studie werd ik gevraagd om werkgroepen statistiek en groepsdynamica te geven 
aan derdejaars studenten. Verder heb ik mijn afstuderen vooral gericht op het onderzoek doen. 
Ik wist namelijk dat ik daar verder mee wilde. Ik ben dan ook direct aan de slag gegaan als As-
sistent in Opleiding (AiO) aan de universiteit. Dat betekent dat ik vier jaar lang onderzoek doe 
naar misleiding in onderhandelingen. Na die vier jaar hoop ik te promoveren tot doctor (of 
Ph.D.). En daarna zou ik het liefste universitair docent worden. De combinatie van onderzoek 
doen en onderwijs geven, is voor mij ideaal!

Quirine: Na mijn stage kon ik, voordat ik nog was afgestudeerd, aan de slag als psycholoog bij een ver-
pleeghuis met dementerende ouderen. Daar werk ik nog steeds. Ik behandel en begeleid voor-
namelijk familieleden en teams van verzorgenden bij het omgaan met dementie en bij eventu-
eel daarbij behorende gedragsproblemen.

Uit: www.psyonline.nl
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H11 – Kopieerblad opdracht 9 bij Op naar de eindstreep

expert 1

Basisonderwijs (Nederland)

Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Hoewel het basisonderwijs gevolgd kan wor-
den vanaf 4 jaar, is pas vanaf de vijfde verjaardag het kind leerplichtig. Een school waar basisonderwijs wordt 
aangeboden, heet een basisschool.
Voor kinderen die uitvallen binnen het basisonderwijs is een overstap naar het speciaal onderwijs mogelijk. 
Beide onderwijsvormen vallen onder de wet op het primair onderwijs. Na het basisonderwijs volgt het voort-
gezet onderwijs.

Onderverdeling in bouwen
De groepen 1 en 2 komen overeen met wat voor 1986 kleuterschool heette en groepen 3 t/m 8 met de vroe-
gere lagere school. Verder kunnen de acht leerjaren worden onderverdeeld in:
 onderbouw (groep 1 en 2);
  middenbouw (groep 3, 4 en 5);
  bovenbouw (groep 6, 7 en 8).

Leerlingvolgsysteem
Het volgen van de ontwikkelingen van de leerlingen gebeurt met een leerlingvolgsysteem. Hiervoor maken 
de meeste scholen gebruik van het door Cito ontwikkelde systeem. Cito heeft voor de verschillende vakken 
toetsen ontwikkeld die halfjaarlijks worden afgenomen vanaf groep 1. Aan de hand hiervan kan de leerkracht 
zien wat het ontwikkelingsniveau is van de leerling en zijn onderwijs hierop aanpassen.

Rapportage
De school is verplicht om de vorderingen van de leerlingen te rapporteren naar de ouders of verzorgers. 
Meestal gebeurt dit in een zogenaamd rapportgesprek of tien-minutengesprek. Dit is een bespreking tussen 
leerkracht en ouder(s). Na het laatste rapport worden kinderen bevorderd tot de volgende groep (overgaan) 
of blijven ze zitten en doen dezelfde groep nog eens over. 

Leerlijnen en methodes
Op een basisschool wordt gebruik gemaakt van een verschillende lesmethode voor de diverse vakken. Scho-
len krijgen budget van de overheid om eens in de 5 jaar lesmethodes te vervangen. Een school bepaalt zelf 
welke lesmethode zij aanschaft.

Een lesmethode bestaat uit een leerlijn waarin de doelen zijn uitgewerkt in concrete lessen, een handleiding, 
leerlingenmaterialen zoals een werk- en een leerboek. Ook wordt er vaak gebruik gemaakt van bijbehorende 
computerprogramma’s of internettoepassingen.

Uit: Wikipedia
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H11 – Kopieerblad opdracht 9 bij Op naar de eindstreep

expert 2

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, meestal afgekort tot vmbo, is één van de vier vormen van 
voortgezet onderwijs in Nederland.

Het vmbo bestaat sinds 1999. Het vmbo sluit, net als de havo en het vwo aan op de basisschool en duurt vier 
jaar (leeftijd: 12-16 jaar). Van alle scholieren in het voortgezet onderwijs in Nederland zit meer dan zestig 
procent op het vmbo.

Leerwegen
Het vmbo biedt vier leerwegen in het voortgezet onderwijs die toeleiden naar het middelbaar beroepsonder-
wijs (mbo). De leerwegen binnen het vmbo verschillen vooral in de mate waarin de praktijk een plaats heeft 
in het onderwijs.

Sectoren
Het vmbo is onderverdeeld in sectoren. Zo zijn er vier verschillende sectoren, nl.: Economie, Techniek, Zorg 
en Welzijn, Landbouw.

Aantal leerjaren
In de eerste twee leerjaren volgen de leerlingen de basisvorming. In het derde en vierde leerjaar van het vmbo 
maken de leerlingen toetsen en praktische opdrachten, die meetellen voor het schoolexamen. Aan het einde 
van het vierde jaar zijn er praktische en schriftelijke eindexamens. Een leerling mag slechts één keer double-
ren. Als een leerling na de ‘vijfjarige verblijfsduur’ nog geen diploma heeft, moet er geprobeerd worden een 
alternatief te vinden om de leerling toch nog een redelijke kans op de arbeidsmarkt te geven.

Het nieuwe leren
Met ingang van het schooljaar 2005-2006 is een begin gemaakt met Het nieuwe leren. Hierbij wordt van de 
leerling veel meer zelfstandig werken verwacht. Er wordt niet meer klassikaal lesgegeven, maar op grote open 
sectorpleinen, werken diverse groepjes of individuele leerlingen aan hun ontwikkeling. De docent wordt hier 
werkmeester of leermeester genoemd.

Uit: Wikipedia



Op naar de eindstreep, Kopieerbladen
A08079-52888802

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2009 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten  
Diese Probeseiten ermöglichen Ihnen eine konkrete inhaltliche Auseinandersetzung mit dem neuen Lehrwerk. Die hier dargestellten Texte, Bilder und 
Illustrationen sind gezielt für bestimmte Lernsituationen und passgenau zu den Inhalten der Lehrpläne ausgesucht und verstärken die Lerneffekte. Die 
methodische Abstimmung der Texte einerseits und Bilder andererseits wird durch diese Probeseiten verdeutlicht

74

c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

 
H11 – Kopieerblad opdracht 9 bij Op naar de eindstreep

expert 3

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of vwo is een van de vormen van voortgezet onderwijs in 
 Nederland. Deze onderwijsvorm duurt 6 jaar (leeftijd: 12 tot 18 jaar).
Een voltooide vwo-opleiding geeft toegang tot een verdere studie aan het wetenschappelijk onderwijs in 
de vorm van universiteiten. Het vwo was bij de invoering van de Mammoetwet in 1968 de opvolger van de 
 hogere burgerschool, het atheneum en het gymnasium. Het verschil tussen atheneum en gymnasium is dat er 
op het gymnasium ook Grieks en Latijn wordt gegeven. Ongeveer 20% van de huidige brugklassers gaat naar 
het vwo.

Profielen
Net als de havo kent het vwo vier profielen (vakkenpakketten):
  Cultuur & Maatschappij;
  Economie & Maatschappij;
  Natuur & Gezondheid;
  Natuur & Techniek.

Bij de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij ligt de nadruk meer op talen, bij de 
overige profielen meer op wiskunde en natuurwetenschappen. Meestal wordt Natuur & Techniek als moei-
lijkste profiel gezien doordat het profiel voornamelijk uit exacte vakken bestaat: dit profiel bevat in ieder 
 geval wiskunde B, natuurkunde en scheikunde. Mede hierdoor is dit het minst gekozen profiel van de vier.

Bij elk profiel moet er minstens 1 keuzevak worden gekozen voor het examen. De keuzes zijn afhankelijk van 
het aanbod van de school.

Vakken die niet op het eindexamen komen te staan, maar optioneel in de tweede fase gegeven kunnen wor-
den, zijn:
  Levensbeschouwing;
  Drama.

Diploma
Een kandidaat zakt voor zijn vwo indien de leerling voor een vak minder dan een 6 haalt.

Tijdlijn
In 1993 is in het vwo voor de onderbouw (klas 1, 2 en 3) de basisvorming ingevoerd. In 2006 is deze basis-
vorming vernieuwd.
In 1998 is in het vwo voor de bovenbouw (klas 4, 5 en 6) de tweede fase ingevoerd. In de bovenbouw volgen 
de leerlingen voornamelijk vakken die ze, soms al in klas 4 of 5, afsluiten met een schoolexamen of met een 
landelijk schriftelijk eindexamen.

Leerlingen die geslaagd zijn voor het eindexamen kunnen instromen in klas 5 van het atheneum.

Uit: Wikipedia
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H11 – Kopieerblad opdracht 9 bij Op naar de eindstreep

expert 4

universiteit

Een universiteit is een instelling voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De universiteit 
 verzorgt academische opleidingen en verleent academische titels.

Nederlandse en Vlaamse Universiteiten bieden tegenwoordig onder meer bachelor- en master-opleidingen, 
en geven onderdak aan onderzoeksscholen en onderzoekinstituten.

Algemeen
De eerste Europese universiteit werd opgericht in 1088 in de Italiaanse stad Bologna. Universiteiten die door 
de staat worden ingericht zijn ‘openbare’ universiteiten. Andere universiteiten zijn dan ‘bijzondere’ universi-
teiten. 

In Nederland en België
Voordat er in de Lage Landen universiteiten waren, ging men voor een studie naar de universiteiten van 
 Parijs (de Sorbonne), Keulen, Oxford of naar één van de vele in Italië.
De oudste universiteit van de Lage Landen is die van Leuven: de Katholieke Universiteit Leuven. Deze uni-
versiteit werd op 9 december 1425 door paus Martinus V opgericht. In Nederland werd de eerste universiteit 
in 1575 (Universiteit Leiden) opgericht door Willem van Oranje.

Onderwijs
Het hoger onderwijs aan de universiteit start na het voortgezet onderwijs. Het hoger onderwijs kent sinds de 
Bolognaverklaring in 1999 een tweeledige structuur: drie of vier jaar Bachelor-opleiding, al dan niet gevolgd 
door één of twee jaar een Master-opleiding.

Jaarlijks houden de Nederlandse universiteiten een open dag. Toekomstige studenten kunnen zich dan oriën-
teren op een opleiding en kennismaken met de universiteit en de docenten.

Studenten
Een student is iemand die een studie volgt aan het hoger beroepsonderwijs, dat wil zeggen aan een univer-
siteit of aan het Hoger beroepsonderwijs (hbo). Iedereen die succesvol een opleiding heeft afgerond in het 
hoger onderwijs is gerechtigd tot het voeren van een academische titel in de eigen naam.

Wetenschappelijke promotie
Een wetenschappelijke promotie in academische zin is het behalen van de academische graad van doctor 
door het schrijven en publiekelijk verdedigen van een proefschrift, al dan niet met stellingen aan een univer-
siteit, of althans onder supervisie van een hoogleraar die als promotor optreedt. Degene die gaat promoveren 
wordt een promovendus genoemd.

Uit: Wikipedia
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H11 – Kopieerblad opdracht 9 bij Op naar de eindstreep

expert 5

Middelbaar beroepsonderwijs

De meeste mbo-opleidingen zoals bouw, techniek, zorg, sociale beroepen, economische beroepen worden 
gegeven op Regionale Opleidingscentra (roc’s). Daarnaast zijn er vakinstellingen: zij verzorgen mbo-oplei-
dingen in één vakgebied (bijvoorbeeld grafische vormgeving).

Niveau
Mbo-opleidingen worden gegeven op vier niveaus:
  niveau 1: assistent beroepsbeoefenaar;
  niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaar;
  niveau 3: zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar;
  niveau 4: middenkader functionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar.

Toelating

  voor niveau 1 geldt een drempelloze instroom;
  voor niveau 2 heeft men minimaal een vmbo-diploma nodig.

Perspectieven
De arbeidsmarktperspectieven verschillen per opleiding, maar zijn meestal wel goed. Met een mbo-diploma 
op niveau 4 is het ook mogelijk om door te stromen naar het hbo.

Organisatie
Alle mbo-opleidingen worden in twee vormen gegeven:
  Beroepsbegeleidende leerweg: de leerlingen hebben een dienstverband van minimaal 24 uur per week bij 

een bedrijf. Een dag per week gaan ze naar school.
  Beroepsopleidende leerweg: de leerlingen hebben geen vast dienstverband en gaan vier of vijf dagen per 

week naar school. Een deel van de opleiding lopen ze stage. Een leerling krijgt minimaal 850 klokuren les 
en/of begeleiding.

Kenniscentra
De kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven zorgen voor de relatie tussen beroepsonderwijs en 
bedrijfsleven. Ze bepalen wat een leerling moet kennen en kunnen als hij klaar is met zijn mbo-opleiding en 
ze begeleiden stagebedrijven.

Uit: Wikipedia



Op naar de eindstreep, Kopieerbladen
A08079-52888802

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2009 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten  
Diese Probeseiten ermöglichen Ihnen eine konkrete inhaltliche Auseinandersetzung mit dem neuen Lehrwerk. Die hier dargestellten Texte, Bilder und 
Illustrationen sind gezielt für bestimmte Lernsituationen und passgenau zu den Inhalten der Lehrpläne ausgesucht und verstärken die Lerneffekte. Die 
methodische Abstimmung der Texte einerseits und Bilder andererseits wird durch diese Probeseiten verdeutlicht

77

c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

 
H11 – Kopieerblad opdracht 9 bij Op naar de eindstreep

expert 6

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs dat veelal afgekort wordt als havo, is het op één na hoogste niveau 
binnen het voortgezet onderwijs in Nederland. Het havo is in principe geen eindonderwijs – het is algemeen 
vormend en geen beroepsopleiding – maar voldoet toch aan de norm van startkwalificatie.

Iemand die de havo met een diploma verlaat, heeft in vergelijking met een ‘afgestudeerde’ mbo’er in de regel 
inhoudelijk breder onderwijs genoten. Het taal- en rekencurriculum van het havo ligt op een hoger niveau 
dan dat van het mbo. De havo kent bovendien een centraal examen, het mbo niet.

Deze opleiding duurt vijf jaar. De havo is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 17 jaar en sluit aan op de basis-
school. Het havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het havodiploma geeft toe-
gang tot het vwo. Iemand die op het havo zit, heet een havist.

De invoering van het studiehuis op het havo heeft de aansluiting met het hbo ernstig verslechterd. Opleiders 
in het hbo zijn van mening dat het havocurriculum vroeger veel beter was dan het tegenwoordige havo met 
studiehuis.

Profielen
Een havoleerling kiest sinds 1998 voor aanvang van het vierde schooljaar een vakkenpakket aan de hand van 
een profiel. Er zijn vier profielen:
  Cultuur & Maatschappij;
  Economie & Maatschappij;
  Natuur & Gezondheid;
  Natuur & Techniek.

Het doel van de invoering van deze profielen was de leerlingen een samenhangend vakkenpakket aan te bie-
den, dat een goede inhoudelijke voorbereiding zou bieden op verwante vervolgopleidingen.

Geschiedenis
Het havo is ontstaan met de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), ook wel genoemd de Mammoetwet, 
die in 1968 is ingevoerd. Op dat moment ontstond er een veel grotere keuzevrijheid van schoolvakken waar-
in eindexamen gedaan werd. Ook nieuw was de brugklas. Pas na de brugklas werd een keuze gemaakt voor 
het eindniveau van de leerling.

In 2006 werd de basisvorming herzien en in 2007 de tweede fase. Voor de basisvorming krijgen scholen meer 
vrijheid om het onderwijs in de onderbouw naar eigen inzicht in te richten. Het doel daarbij is meer recht te 
doen aan de verschillen tussen de leerlingen.

Uit: Wikipedia
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expert 7

Hoger beroepsonderwijs

Het hoger beroepsonderwijs, dat wordt afgekort als hbo, is een onderwijsvorm binnen het hoger onder-
wijs. Hbo-opleidingen worden verzorgd door hogescholen. Zij leiden op tot hogerkaderfuncties binnen het 
bedrijfsleven en de overheid. In tegenstelling tot universiteiten zijn hbo-opleidingen primair gericht op de 
ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk.

Hogescholen bestaan uit faculteiten. Binnen een faculteit zijn verschillende opleidingen te volgen. De meeste 
opleidingen hebben vanaf het derde jaar een specialisatiemogelijkheid. Dus kunnen studenten van dezelfde 
opleiding kiezen uit verschillende lesprogramma’s. In het derde jaar, in tegenstelling tot universiteiten, is 
een stage of een leerarbeidsplaats verplicht. In het vierde jaar schrijft de student een scriptie of afstudeer-
opdracht.

Hbo-opleidingen duren meestal 4 jaar van ieder 60 studiepunten ofwel European Credit Transfer System-
punten. Daarvan omvat de voorbereidende fase 1 jaar en de hoofdfase 3 jaar.
Na het behalen van het hbo-diploma mag men de volgende titels voeren:
 Baccalaureus (bc.): graad toegekend bij een afgeronde studie aan een hogeschool met een niet-technische 

of natuurwetenschappelijke achtergrond. In de praktijk gebruiken afgestudeerden zelden deze titel.
 Ingenieur (ing.): graad toegekend bij een afgeronde studie aan een hogeschool met een technische of 

natuurwetenschappelijke achtergrond. Deze titel wordt in praktijk, ook na invoering van het Bachelor/
Master-stelsel, wel vaak gebruikt, en dan vooral in de wetenschappelijke wereld.

Om te studeren aan een hogeschool dient men in principe minimaal over een vooropleiding havo, vwo of 
mbo niveau 4 te beschikken. In sommige gevallen gelden aanvullende eisen.

Door de invoering van de bachelor-masterstructuur is een hbo-opleiding een vierjarige bacheloropleiding 
geworden. Studenten kunnen nadat ze afgestudeerd zijn, de internationale titel Bachelor (B.) voeren.

Iemand die een hbo-(bachelor)diploma heeft behaald kan in principe, na universitaire goedkeuring van een 
commissie of studieadviseur, een master-studie volgen aan de universiteit. 

Kosten
In Nederland kennen we bekostigd en particulier hoger beroepsonderwijs. Bekostigd onderwijs wil zeggen 
dat deze vorm van onderwijs gefinancierd wordt met geldelijke middelen van de overheid. Particulier onder-
wijs wordt niet gefinancierd met middelen van de overheid, maar door bijvoorbeeld het bedrijfsleven of de 
studenten zelf. Voor beide vormen van onderwijs hebben de studenten recht op studiefinanciering.

Uit: Wikipedia
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H11 – Kopieerblad opdracht 9 bij Op naar de eindstreep

Docent

Eenvoudige schematische weergave van het Nederlandse onderwijssysteem.

Master
1- 2 jaar

Wetenschappelijk Onder-
wijs (WO)

4 jaar

Hoger Beroepsonderwijs 
(hbo)

4 jaar

Bachelor
3- 4 jaar

Middelbaar 
Beroepsonderwijs (mbo)

1- 4 jaar

Voorbereidend 
Wetenschappelijk
Onderwijs (vwo)

6 jaar

Hoger Algemeen 
Voortgezet Onderwijs 

(havo)

5 jaar

Voorbereidend Middelbaar 
Beroepsonderwijs (vmbo)

4 jaar

Basisonderwijs (groep 1 – 8)
8 jaar
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H12 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

Overige cursisten

 
Lees de tekst over Sonja Bakker en maak zes vragen die je aan de drie kandidaten kunt stellen om erach
ter te komen wie de echte Sonja Bakker is.

Sonja Bakker

Sonja Bakker groeide op in een ondernemersfamilie. Haar vader heeft een bloembollenbedrijf in Avenhorn. 
Ze haalde in 1990 het diploma van de huishoudschool en rondde in 1993 de meao-opleiding (economisch 
en administratieve richting) af. Na de meao werkte Bakker als P&O-medewerker bij Christine le Duc BV 
te  Volendam. Ze had zelf al diverse diëten geprobeerd voordat ze in 1995 met de schriftelijke LOI-cursus 
gewichtsconsulent begon, waarvan ze in 1997 het diploma behaalde. Daarna volgde ze een cursus ortho-
moleculaire voeding, op basis waarvan ze haar eigen dieetmethode ontwikkelde. In 1997 startte ze haar eigen 
gewichtsconsulentenpraktijk.

Bakker is schrijfster van het boek Bereik je ideale gewicht!, waarvan in 2005 en 2006 400.000 exemplaren 
werden verkocht. In het boek staan strikte weekmenu’s die de sleutel tot gewichtsvermindering moeten zijn. 
Bereik je ideale gewicht! stond van de tweede week van 2006 tot maart 2007 onafgebroken in de top-10 van de 
meest verkochte boeken in Nederland. Een later boek, Bereik én behoud je ideale gewicht, was in de vijftien 
weken tot half maart 2007 regelmatig het meest verkochte boek.

Na het succes van haar eerste boek zette Bakker een online-afslankprogramma op. Deze methode werd door 
de Nederlandse zorgverzekeraar Univé opgenomen in het aanvullende verzekeringspakket.

Nadat ze in diverse televisieprogramma’s te gast was geweest, deed Bakker in oktober 2006 mee aan het 
 televisieprogramma Je Echte Leeftijd. De commerciële zender SBS 6 huurde Bakker in als potentieel kijk-
cijferkanon, met de bedoeling het programma een nieuwe impuls te geven. In Je Echte Leeftijd begeleidde ze 
kandidaten op weg naar een gezond gewicht.

Bakker schreef columns voor het Noordhollands Dagblad, het Haarlems Dagblad en de IJmuider Courant. Ze 
verzorgde eenmalig het hoofdredacteurschap van het blad Flair. Vanaf januari 2007 verschijnt een maande-
lijkse column van haar hand in het tijdschrift Santé. Haar eerste boek Bereik je ideale gewicht! werd in 2007 
onder de titel Erreiche Sie Ihr Traumgewicht! uitgebracht op de Duitse markt.

Verder verzorgt Bakker lezingen voor artsen, ziekenhuispersoneel en het bedrijfsleven. Tijdens deze lezingen 
benadrukt ze het belang van gezonde voeding. Ook besteedt ze aandacht aan het probleem van ontbrekende 
motivatie bij mensen die willen afslanken. Dit kan volgens haar worden aangepakt door afslankers vooral 
tussendoortjes te laten nemen, om te voorkomen dat de grotere verleiders, zoals vette snacks, niet kunnen 
worden weerstaan.

Bakker is getrouwd met Koen Lenting en heeft twee zoons. Ze woont in het dorp De Goorn (Noord-Hol-
land). Haar echtgenoot is de uitgever van haar boeken, waarvoor hij uitgeverij De Zonnestraal oprichtte.

Voorbeeld:
Vraag: Wat is het beroep van jouw/uw vader?

Antwoord: Hij heeft een bloembollenbedrijf.
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H12 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

Kandidaat A

Helaas, jij bent niet de echte Sonja Bakker! Niet alle gegevens in deze tekst zijn correct. Lees de tekst 
goed door en maak aantekeningen om de vragen van je medecursisten zo goed mogelijk te kunnen be
antwoorden. Je mag bij het beantwoorden van de vragen de tekst niet gebruiken.

Sonja Bakker

Sonja Bakker groeide op in een ondernemersfamilie. Haar vader heeft een bloembollenbedrijf in Avenhorn. 
Ze haalde in 1990 het diploma van de huishoudschool en rondde in 1993 de meao-opleiding (economisch 
en administratieve richting) af. Na de meao werkte Bakker als P&O-medewerker bij Christine le Duc BV 
te Amsterdam. Ze had zelf al diverse diëten geprobeerd voordat ze in 1995 met de schriftelijke LOI-cursus 
gewichtsconsulent begon, waarvan ze in 1997 het diploma behaalde. Daarna volgde ze een cursus ortho-
moleculaire voeding, op basis waarvan ze haar eigen dieetmethode ontwikkelde. In 1999 startte ze haar eigen 
gewichtsconsulentenpraktijk.

Bakker is schrijfster van het boek Bereik je ideale gewicht!, waarvan in 2005 en 2006 400.000 exemplaren 
werden verkocht. In het boek staan strikte weekmenu’s die de sleutel tot gewichtsvermindering moeten zijn. 
Bereik je ideale gewicht! stond van de tweede week van 2006 tot maart 2007 onafgebroken in de top-10 van de 
meest verkochte boeken in Nederland. Een later boek, Behoud je ideale gewicht, was in de vijftien weken tot 
half maart 2007 regelmatig het meest verkochte boek.

Na het succes van haar eerste boek zette Bakker een online-afslankprogramma op. Deze methode werd door 
de Nederlandse zorgverzekeraar Univé opgenomen in het aanvullende verzekeringspakket.

Nadat ze in diverse televisieprogramma’s te gast was geweest, deed Bakker in oktober 2006 mee aan het 
 televisieprogramma Je Echte Leeftijd. De commerciële zender RTL4 huurde Bakker in als potentieel kijk-
cijferkanon, met de bedoeling het programma een nieuwe impuls te geven. In Je Echte Leeftijd begeleidde ze 
kandidaten op weg naar een gezond gewicht.

Bakker schreef columns voor het Noordhollands Dagblad, het Haarlems Dagblad en de IJmuider Courant. Ze 
verzorgde eenmalig het hoofdredacteurschap van het blad Flair. Vanaf januari 2007 verschijnt een maande-
lijkse column van haar hand in het tijdschrift Santé. Haar eerste boek Bereik je ideale gewicht! werd in 2007 
onder de titel Erreiche Sie Ihr Traumgewicht! uitgebracht op de Duitse markt.

Verder verzorgt Bakker lezingen voor artsen, ziekenhuispersoneel en het bedrijfsleven. Tijdens deze lezingen 
benadrukt ze het belang van veel (water) drinken. Ook besteedt ze aandacht aan het probleem van ontbre-
kende motivatie bij mensen die willen afslanken. Dit kan volgens haar worden aangepakt door afslankers 
vooral tussendoortjes te laten nemen, om te voorkomen dat de grotere verleiders, zoals vette snacks, niet 
kunnen worden weerstaan.

Bakker is getrouwd met Koen Lenting en heeft twee dochters. Ze woont in het dorp De Goorn (Noord-Hol-
land). Haar echtgenoot is de uitgever van haar boeken, waarvoor hij uitgeverij De Zonnestraal oprichtte.
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H12 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

Kandidaat B

Jij bent de echte Sonja Bakker! Lees de tekst goed door en maak aantekeningen om de vragen van je me
decursisten zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Je mag bij het beantwoorden van de vragen de 
tekst niet gebruiken.

Sonja Bakker

Sonja Bakker groeide op in een ondernemersfamilie. Haar vader heeft een bloembollenbedrijf in Avenhorn. 
Ze haalde in 1990 het diploma van de huishoudschool en rondde in 1993 de meao-opleiding (economisch 
en administratieve richting) af. Na de meao werkte Bakker als P&O-medewerker bij Christine le Duc BV 
te  Volendam. Ze had zelf al diverse diëten geprobeerd voordat ze in 1995 met de schriftelijke LOI-cursus 
gewichtsconsulent begon, waarvan ze in 1997 het diploma behaalde. Daarna volgde ze een cursus ortho-
moleculaire voeding, op basis waarvan ze haar eigen dieetmethode ontwikkelde. In 1997 startte ze haar eigen 
gewichtsconsulentenpraktijk.

Bakker is schrijfster van het boek Bereik je ideale gewicht!, waarvan in 2005 en 2006 400.000 exemplaren 
werden verkocht. In het boek staan strikte weekmenu’s die de sleutel tot gewichtsvermindering moeten zijn. 
Bereik je ideale gewicht! stond van de tweede week van 2006 tot maart 2007 onafgebroken in de top-10 van de 
meest verkochte boeken in Nederland. Een later boek, Bereik én behoud je ideale gewicht, was in de vijftien 
weken tot half maart 2007 regelmatig het meest verkochte boek.

Na het succes van haar eerste boek zette Bakker een online-afslankprogramma op. Deze methode werd door 
de Nederlandse zorgverzekeraar Univé opgenomen in het aanvullende verzekeringspakket.

Nadat ze in diverse televisieprogramma’s te gast was geweest, deed Bakker in oktober 2006 mee aan het 
 televisieprogramma Je Echte Leeftijd. De commerciële zender SBS 6 huurde Bakker in als potentieel kijk-
cijferkanon, met de bedoeling het programma een nieuwe impuls te geven. In Je Echte Leeftijd begeleidde ze 
kandidaten op weg naar een gezond gewicht.

Bakker schreef columns voor het Noordhollands Dagblad, het Haarlems Dagblad en de IJmuider Courant. Ze 
verzorgde eenmalig het hoofdredacteurschap van het blad Flair. Vanaf januari 2007 verschijnt een maande-
lijkse column van haar hand in het tijdschrift Santé. Haar eerste boek Bereik je ideale gewicht! werd in 2007 
onder de titel Erreiche Sie Ihr Traumgewicht! uitgebracht op de Duitse markt.

Verder verzorgt Bakker lezingen voor artsen, ziekenhuispersoneel en het bedrijfsleven. Tijdens deze lezingen 
benadrukt ze het belang van gezonde voeding. Ook besteedt ze aandacht aan het probleem van ontbrekende 
motivatie bij mensen die willen afslanken. Dit kan volgens haar worden aangepakt door afslankers vooral 
tussendoortjes te laten nemen, om te voorkomen dat de grotere verleiders, zoals vette snacks, niet kunnen 
worden weerstaan.

Bakker is getrouwd met Koen Lenting en heeft twee zoons. Ze woont in het dorp De Goorn (Noord-Hol-
land). Haar echtgenoot is de uitgever van haar boeken, waarvoor hij uitgeverij De Zonnestraal oprichtte.
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H12 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

Kandidaat C

Helaas, jij bent niet de echte Sonja Bakker! Niet alle gegevens in deze tekst zijn correct. Lees de tekst 
goed door en maak aantekeningen om de vragen van je medecursisten zo goed mogelijk te kunnen be
antwoorden. Je mag bij het beantwoorden van de vragen de tekst niet gebruiken.

Sonja Bakker

Sonja Bakker groeide op in een ondernemersfamilie. Haar vader heeft een bloembollenbedrijf in Avenhorn. 
Ze haalde in 1989 het diploma van de huishoudschool en rondde in 1993 de meao-opleiding (economisch 
en administratieve richting) af. Na de meao werkte Bakker als P&O-medewerker bij Christine le Duc BV 
te  Volendam. Ze had zelf al diverse diëten geprobeerd voordat ze in 1995 met de schriftelijke LOI-cursus 
gewichtsconsulent begon, waarvan ze in 1997 het diploma behaalde. Daarna volgde ze een cursus ortho-
moleculaire voeding, op basis waarvan ze haar eigen dieetmethode ontwikkelde. In 1997 startte ze haar eigen 
gewichtsconsulentenpraktijk.

Bakker is schrijfster van het boek Bereik je ideale gewicht!, waarvan in 2005 en 2006 300.000 exemplaren 
werden verkocht. In het boek staan tips die de sleutel tot gewichtsvermindering moeten zijn. Bereik je ideale 
gewicht! stond van de tweede week van 2006 tot maart 2007 onafgebroken in de top-10 van de meest ver-
kochte boeken in Nederland. Een later boek, Bereik én behoud je ideale gewicht, was in de vijftien weken tot 
half maart 2007 regelmatig het meest verkochte boek.

Na het succes van haar eerste boek zette Bakker een online-afslankprogramma op. Deze methode werd door 
de Nederlandse zorgverzekeraar Achmea opgenomen in het aanvullende verzekeringspakket.

Nadat ze in diverse televisieprogramma’s te gast was geweest, deed Bakker in oktober 2006 mee aan het 
 televisieprogramma Mooi op gewicht. De commerciële zender SBS 6 huurde Bakker in als potentieel kijk-
cijferkanon, met de bedoeling het programma een nieuwe impuls te geven. In Mooi op gewicht begeleidde ze 
kandidaten op weg naar een gezond gewicht.

Bakker schreef columns voor het Noordhollands Dagblad, het Haarlems Dagblad en de IJmuider Courant. Ze 
verzorgde eenmalig het hoofdredacteurschap van het blad Libelle. Vanaf januari 2007 verschijnt een maan-
delijkse column van haar hand in het tijdschrift Santé. Haar eerste boek Bereik je ideale gewicht! werd in 2007 
onder de titel Erreiche Sie Ihr Traumgewicht! uitgebracht op de Duitse markt.

Verder verzorgt Bakker lezingen voor artsen, ziekenhuispersoneel en het bedrijfsleven. Tijdens deze lezingen 
benadrukt ze het belang van gezonde voeding. Ook besteedt ze aandacht aan het probleem van ontbrekende 
motivatie bij mensen die willen afslanken. Dit kan volgens haar worden aangepakt door afslankers af en toe 
als tussendoortje een vette snack te geven.

Bakker is getrouwd met Koen Lenting en heeft twee zoons. Ze woont in het dorp De Goorn (Noord-Hol-
land). Haar echtgenoot is de uitgever van haar boeken, waarvoor hij uitgeverij Het licht oprichtte.
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H12 – Transcript opdracht 5 bij Op naar de eindstreep – 1/3

Docent

Transcript – Pauw en Witteman

Sonja maakt af en toe een taalfout: ‘simpelder’, ‘mond-op-mondreclame’ en ‘gaan ik’. Die staan ook zo 

in het transcript.

eerste fragment
Sonja Bakker heeft een intensieve cursus Duits van twee weken gevolgd om haar boek voor de Duitse markt 
te promoten en om vaktaalwoorden te leren.

Pauw: (Deze vraag van Pauw valt buiten het fragment.): Nou heb je dit boek, dit is dan voor de 
Duitse markt, is dat dan anders dan gewoon een verta…een Duitse vertaling van het Neder-
landse boek?

Sonja: Ja, ik heb dus… eh, ja, je heb dus heel veel eh, ja, levensmiddelen heb je dus niet te koop 
in Duitsland bijvoorbeeld ontbijtkoek kennen ze niet. Ze eten veel meer vlees. Ze doen in de 
middag… doen ze het warm eten. Dat doen wij vaak in de avond als diner. Dus je moet heel 
goed rekening houden met de eetcultuur. 

Pauw: En dat is dus een eetcultuur van veel braadworst en kartoffelsalat ennuh...
Sonja: Nou, dat valt op zich wel mee want wist je dat eh... Nederlanders zijn over het algemeen 

dikker dan Duitsers.
Witteman: Nou...
Sonja: Echt waar. Dat willen jullie echt niet weten, maar het is waar.
Witteman: Ik weet niet of je wel eens een dagje in Zandvoort bent geweest, maar die steekproef valt 

heel anders uit.
Pauw: Maar dikke Duitsers zijn weer dikker dan dikke Nederlanders.
Sonja: Ja maar, ik denk wel dat het aanslaat. M’n boek is nou net vanaf maandag alleen nog maar 

via m’n website te koop. We zijn nu druk bezig met… eh… de verkoopkanalen omdat we 
alles in eigen beheer doen omdat dat… eh… ja, mijn drive is dat ik het op mijn eigen ma-
nier wil doen en we hebben nu al 600 boeken verkocht. En d’r is nog geen pers aan te pas 
geweest dus daar ben ik heel trots op.

Witteman: En van je Nederlandse boek zijn er al 600.000 verkocht dat is toch…
Sonja: Nee, ja, van het eerste boek nou 970.000, dus ik zit bijna op een miljoen, en op deze zit ik 

dan op 400.000, dus ik zit nou op 1,4 miljoen boeken. 
Witteman: En gaan die mensen ook allemaal dat dieet volgen?
Sonja: Nou, ik denk dat er ook heel veel mensen het boek kopen uit nieuwsgierigheid en ook kij-

ken van ja… ik zeg altijd als ze d’r maar 1 ding uit halen dan is mijn missie al geslaagd. En 
dat is de variatie.

Witteman: Hoe ga je nu, want even over dat Duitse boek nog, heb je daar research voor gepleegd van 
hoe eh… ben je daarvoor naar Duitsland gegaan ennuh…?

Sonja: Ja. Heel veel keer. En ook gewoon gekeken in, ja in alle supermarkten ben ik geweest en 
ook gewoon kijken wat kopen de mensen daar, kijken in de winkel, in de winkelwagentjes. 
En kijken wat ze hebben. Wij hebben ook bijvoorbeeld merkartikelen. Dat heb je daar ook. 
Dus ik heb wel geprobeerd dat je wel heel veel producten goed kan kopen overal dus. Ja, ze 
werken daar heel veel hebben ze reformwinkels dus ja ben je aan de rode wijn moeten ze…

19
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H12 – Transcript opdracht 5 bij Op naar de eindstreep – 2/3

Pauw: Maar ze zitten aan het bier.
Sonja: Ja. Maar daar gaan ik ze wel eh...
Witteman: Vanaf helpen.
Sonja: Dat probeer ik althans.
Pauw: Sonja Bakker haalt ze van het bier.
Sonja: Rode wijn en rosé. Ja.
Pauw: Maar is dat ook echt een boodschap in Erreichen Sie ihr Traumgewicht dat het eh... bier laten 

staan?
Sonja: Nou ja, dat is niet de essentie maar wel de variatie, dus niet te eenzijdig eten, en ook ge-

woon, eh ja, de weekmenu’s. Weet je, gewoon, mensen zijn soms ook een beetje de weg 
kwijt van ja, wat is nou gezonde voeding en daar wil ik ze een leidraad voor geven. En 
daarin binnen kunnen ze gewoon wat eh… wat spelen. En dat ze gewoon afvallen.

Tweede fragment
Witteman: Ga je nou ook nog de Engels markt veroveren?
Sonja: Nou, ik ben bezig met de Engelse vertaling. Maar dat is gewoon… het is zoveel werk en ik 

doe het natuurlijk… ik doe heel veel alleen en ik heb wel heel veel hulp d’r bij maar uit-
eindelijk ben ik wel iemand van: als ik iets wil doen dan wil ik het helemaal goed doen. En 
daar ben ik al ruim een jaar mee bezig maar het valt niet mee om eh... ja, die supermarkten 
af te gaan. Ik heb twee kleine kinderen. Dus je, het is… je moet het wel kunnen combine-
ren allemaal. Dus het staat op de plank maar ik heb geduld. Eerst maar Duitsland.

Witteman: Ze hebben daar die populaire kok, die Jamie Oliver, die geloof ik een pleidooi voor gezonde 
producten in het menu. Hebben ze jou daar nog wel nodig met zo’n man?

Sonja: Nou, waarom niet? Ik bedoel, de kinderen zijn daar ook te zwaar en ik geloof gewoon je kan 
een aanvulling op elkaar zijn dus geen bedreiging maar gewoon samenwerken gaan.

Pauw: Maar jouw verhaal is zo simpel Sonja, hè? 
Sonja: Ja.
Pauw: Van wissel het af en eet gewoon niet te veel. Nou eigenlijk is dat het, toch?
Sonja: Ja. 
Pauw: Of? In eh… twee zinnen. Waarom is er dan niet iemand in Duitsland met al die dikke Duit-

sers die dat ook roept?
Sonja: Nou, omdat die dat die d’r waarschijnlijk nog niet is opgekomen is.
Pauw: Nou. (sceptisch)
Sonja: En ook gewoon, ik denk dat ik zelf wel d’r volledig achter sta. Ik weet wel waarover ik praat. 

Het komt vaak simpelder over dan het is, maar d’r zit wel een hele materie achter met de 
koolhydraatverdeling en al want anders ga je niet, eh ja, dan vallen mensen niet op een 
gezonde manier af. Dus d’r zit wel zoveel eh… informatie achter maar ik probeer… ik denk 
dat heel veel mensen het te moeilijk maken. Enneh, kijk maar naar heel veel dieetboeken 
die geflopt zijn, het is allemaal theoretisch en die gaan allemaal heel moeilijk praten en ik 
geloof: hou het eenvoudig en dan pakken mensen het en ze gaan lezen en het ja…

Witteman: Is het echt zo dat jij tachtig kilo hebt gewogen?
Sonja: Ja. Ja, d’r zijn heel veel foto’s ook altijd op televisie geweest. 
Pauw: Van jou met tachtig kilo?
Sonja: Ja hoor. 
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H12 – Transcript opdracht 5 bij Op naar de eindstreep – 3/3

Pauw: Nou, die hebben we niet.
Witteman: Nee.
Sonja: Ja. Maar ik denk: ‘Ja.’ Op een gegeven moment wil ik niet altijd die foto d’r bij hebben. Dit is 

d’r voor en dit is d’r na; weet je dat eh...
Witteman: Nou, het lijkt me wel een probaat middel om reclame te maken voor je eigen product.
Sonja: Ja maar dat hoef ik niet want de mensen zien het van elkaar. Ik moet het hebben van de 

mond-op-mondreclame. En ik zeg wel eens: eerst was het boek er en toen kwam de media 
en daar ben ik altijd heel blij mee geweest. Dat gewoon boek wordt gedragen doordat men-
sen het wel zien.

Pauw: Maar op een geven moment is het wel klaar denk ik of niet?
Sonja: Nee. Het is nooit klaar.
Pauw: Nee, maar ik bedoel, je hebt dan levenslang Sonja Bakker zoals jij het uitlegt voor mensen 

die dat nodig hebben, maar op een gegeven moment heb je dat boek in huis en dan? Wat 
moet je dan?



Op naar de eindstreep, Kopieerbladen
A08079-52888802

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2009 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten  
Diese Probeseiten ermöglichen Ihnen eine konkrete inhaltliche Auseinandersetzung mit dem neuen Lehrwerk. Die hier dargestellten Texte, Bilder und 
Illustrationen sind gezielt für bestimmte Lernsituationen und passgenau zu den Inhalten der Lehrpläne ausgesucht und verstärken die Lerneffekte. Die 
methodische Abstimmung der Texte einerseits und Bilder andererseits wird durch diese Probeseiten verdeutlicht

87

c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   

 
H12 – Kopieerblad opdracht 6 bij Op naar de eindstreep

Cursist A

Mediaonderzoek
Besteding van vrije tijd aan media en ict (als hoofdactiviteit in de vrije tijd), 

bevolking vanaf 12 jaar, 1985-2005.

Beschrijf de visuele representatie met de staafdiagrammen. Introduceer het onderwerp en vertel wat het 
meeste opvalt. Geef mogelijke verklaringen voor de ontwikkeling die je ziet en vertel hoe de ontwikke
ling in de toekomst zal zijn.
Gebruik bij je voorbereiding het kader ‘Een grafiek, tabel of diagram beschrijven’ van opdracht 6. 
 Gebruik in je beschrijving ook signaal en verbindingswoorden.
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H12 – Kopieerblad opdracht 6 bij Op naar de eindstreep

Cursist B

Gedrukte media
Lezen van gedrukte media, bevolking van 12 jaar en ouder, 1975-2005 (in uren per week)

Beschrijf de visuele representatie met de staafdiagrammen. Introduceer het onderwerp en vertel wat het 
meeste opvalt. Geef mogelijke verklaringen voor de ontwikkeling die je ziet en vertel hoe de ontwikke
ling in de toekomst zal zijn.
Gebruik bij je voorbereiding het kader ‘Een grafiek, tabel of diagram beschrijven’ van opdracht 6. 
 Gebruik in je beschrijving ook signaal en verbindingswoorden.
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H13 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep

Naam cursist Mening Argumenten Tips

Ouahiba 
zarzi

Nicole
Barrett

emma 
Stuart

eigen 
situatie
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H13 – Kopieerblad opdracht 7 bij Op naar de eindstreep

Cursist A 

Máxima kan geen afstand doen van Argentijnse nationaliteit

DeN HAAG – Prinses Máxima kan helemaal geen 
afstand doen van haar Argentijnse nationaliteit. 
Argentinië staat gewoon niet toe dat Argentijnen 
hun nationaliteit opgeven. Dat blijkt zaterdag 
uit navraag bij het Nederlandse ministerie van 
Justitie en wordt bevestigd door de Rijksvoor-
lichtingsdienst. 

Minister Verdonk* (Integratie) zei vrijdagavond in 
het televisieprogramma NOVA dat bijvoorbeeld 
 bewindslieden** en Kamerleden met een dubbele 

nationaliteit grondig bij zichzelf te rade moeten 
gaan*** en maar het beste tot de conclusie kunnen 
komen dat ze, indien mogelijk, moeten kiezen voor 
alleen de Nederlandse nationaliteit. 
Ook de dubbele nationaliteit van de prinses kwam 
aan de orde, waarbij uit het antwoord van Verdonk 
zou kunnen worden opgemaakt dat de bewinds-
vrouw vindt dat Máxima haar Argentijnse paspoort 
moet opgeven. 
Uit: nu.nl, 17 februari 2007

* Minister Verdonk Minister van vreemdelingenzaken tijdens het kabinet Balkenende II 
  (2004-2007). Zij was lid van de VVD, een rechts-liberale partij en voerde 
  een streng immigratiebeleid.
** De bewindslieden De ministers en staatssecretarissen.
*** Bij zichzelf te rade gaan Je kritisch afvragen of het goed is wat je denkt of doet.

Bereid een presentatie voor naar aanleiding van de uitspraak van minister Verdonk. 
Gebruik bij de voorbereiding het schema met de argumentatiestructuur of de probleemstructuur 
(hoofdstuk 9).

De volgende punten moeten in je presentatie verwerkt worden:
  Wat is het probleem?
  Wat is de oplossing van het probleem?
  Ben jij het eens met minister Verdonk? Geef argumenten voor je mening.
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H13 – Kopieerblad opdracht 7 bij Op naar de eindstreep

Cursist B

een handdruk mag worden geweigerd. 

Wanneer mag een hoofddoekje worden verbo-
den en wanneer niet? Jurisprudentie geeft aan 
waar de grenzen van de eigen cultuur liggen. 

Yasha Lange  
De wethouder onderwijs in Almere steekt vriende-
lijk haar hand uit naar de directeur van de islami-
tische school. Hij houdt zijn armen stijf naast zijn 
lichaam. De uitgestoken hand van de wethouder 
blijft ongemakkelijk bungelen. Er volgt een ge-
sprek. Het bestuur van de Al-Iman school zegt dat 
het moslims niet is toegestaan lichamelijk contact 
te hebben met het andere geslacht. De wethouder 
besluit het maar te respecteren. Wat kan ze ook an-
ders. In een reactie in Trouw vraagt burgemeester 
W. Plomp van Staphorst zich retorisch af: ‘Hoe ver 
mag tolerantie [van autochtonen] gaan als dit

allochtonen ruimte biedt tot een vorm van intole-
rantie die zich bedient van wat wij in onze cultuur 
onbeschoftheid noemen, en discriminatie van de 
andere sekse? Mag je niet van beide kanten wat 
geven en nemen verwachten?’ 

Ander voorbeeld: een vrouw werkt al zes jaar als 
kapster. Op een dag besluit ze een hoofddoek te 
dragen. De eigenaar van de kapperszaak vindt dat 
dit niet kan, in een kapperszaak. Zijn clientèle zou 
afnemen en hij wil de vrouw ontslaan. Ze vecht het 
ontslag aan bij de rechter, die haar gelijk geeft. De 
kapper heeft volgens de rechter ‘niet voldoende 
aangetoond’ dat zijn zaak echt in de problemen 
komt door een kapster met hoofddoek. 
Uit: NRC-Handelsblad: Profiel Allochtonen, maart 2000

Bereid een presentatie voor naar aanleiding van de uitspraak van burgemeester W. Plomp. 
Gebruik bij de voorbereiding het schema met de argumentatiestructuur of de probleemstructuur 
(hoofdstuk 9).

De volgende punten moeten in je presentatie verwerkt worden:
  Wat was de situatie (het probleem)?
  Wat is de mening van de burgemeester?
  Wat is jouw mening over de uitspraak van de burgemeester?
of:
  Wat is jouw mening over het gedrag van de directeur van de islamitische school?
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H13 – Kopieerblad opdracht 8 bij Op naar de eindstreep – 1/2

Beantwoord de volgende vragen.

1 Merk je wel eens dat je vooroordelen hebt? Zo ja, welke?

  

  

  

2 Zijn vooroordelen volgens jou negatief? Waarom wel/niet?

  

  

  

3 Welke vooroordelen heb je over Nederlanders?

  

  

  

4 Welke vooroordelen bestaan er over Duitsers volgens jou?

  

  

  

Bespreek je antwoorden met een andere cursist.

Globaal luisteren
Je gaat twee keer kijken naar het tweede fragment. Bij de eerste keer kijken geef je antwoord op de 
 volgende vragen:

1 Hoeveel vooroordelen noemt Bas Westerweel in het begin van het fragment?
 a 7
 b 8
 c 9

2 In het fragment zie je mensen over wie wij vooroordelen hebben. Wie zijn dat?

1  

2  

3  

4  

20
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H13 – Kopieerblad opdracht 8 bij Op naar de eindstreep – 2/2

Intensief luisteren
Je gaat nog een keer kijken. Lees eerst de vragen:

1 Bas Westerweel noemt een vooroordeel over Hollanders. Hij spreekt daarbij in een dialect. Welk vooroor-
deel bedoelt hij volgens jou?

  a Hollanders zijn zuur.
  b Hollanders hebben pretenties.
  c Hollanders zijn zuinig.

2 Bas Westerweel zegt: ‘We zijn geneigd mensen in hokjes in te delen.’ Wat bedoelt hij daarmee?

  a We vinden dat mensen in een hokje thuishoren.
  b We willen mensen in een bepaalde categorie plaatsen.
  c We willen mensen in een bepaald beroep plaatsen.

3 Van de uitspraak: ‘We scheren dan alle groepsleden over één kam’ is een voorbeeld:

  a We denken dat de ene punker de andere niet is.
  b We denken dat alle punkers een kam als kapsel hebben
  c We denken dat alle punkers er hetzelfde uitzien en hetzelfde gedrag hebben.

4 Wat voor de één een positief vooroordeel is, kan voor de ander negatief zijn. Deze uitspraak is van 
 toepassing op het vooroordeel over:

  a Polen
  b  dameskappers
  c  autoverkopers
  d  oude mensen

5 Welke twee vooroordelen worden genoemd over dameskappers?

  a ______________________
  b  ______________________

6 Hoe komt het dat mensen denken dat autoverkopers ‘slinks’ zijn?

  a Omdat we een link leggen tussen hoe autoverkopers eruitzien en hoe zij doen.
  b Omdat we alles weten over hun bedoelingen en persoonlijkheid.
  c Omdat autoverkopers er onbetrouwbaar uitzien.

7 De commentaarstem gebruikt drie synoniemen: ‘aansmeren’, ‘belazeren’ en ‘bedonderen’. Wat betekenen 
die woorden volgens jou?

  

20
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H13 – Transcript opdracht 8 bij Op naar de eindstreep

Docent

Transcript – Hoofdstad Weesp over vooroordelen

eerste fragment
Vrouw met hoofddoek:  Zal ik de tafel nog even voor u opruimen?
Bas: Nee. Laat maar zitten. Dat doe ik later wel even. 
Vrouw: Okee. Dan ga ik alleen nog even mijn handen wassen.
Bas:  Prima. Nou, het is goed dat ze geweest is is. Het was echt hard nodig. Ze is hartstikke goed. 
Vrouw: Nou, meneer Westerweel. Rust lekker uit. We zien elkaar volgende week weer. 
Bas: Dank je wel.
Vrouw: Blijf lekker liggen. Dag.
Bas: Ja. Daaaaaag.

  De vrouw vertrekt. Hier zet de docent het fragment even stil en stelt de vraag in de opdracht.

Bas: Hoe lang ken ik haar al? Ik denk…eh…twee jaar. Ja echt. Zo’n huisarts! (Steekt duim omhoog en 
zwaait naar de vrouw die in de rode cabrio stapt.) Doeg!

Tweede fragment
Bas:  Vrouwen met hoofddoeken maken schoon. Blondjes die zijn dom. Mannen mogen niet huilen. 

Marokkanen zijn crimineel. Hollanders benne zunig. Vrouwen kunnen niet achteruit inparkeren. 
Loodgieters, dat zijn mannen. Verpleegkundigen: dat zijn vrouwen. Het zijn vooroordelen, ste-
reotyperingen. En of je nu rijk of arm bent, zwart of wit, groot of klein, geschoold, ongeschoold: 
iedereen heeft vooroordelen. Ik ook. En ik ben best een geëmancipeerde man, maar bijvoorbeeld 
bij een beroep zie ik al heel snel een beeld van bijvoorbeeld een man voor me of juist van een 
vrouw. Ik heb het niet alleen bij beroepen. Het kan ook zijn bij namen of bij een type mens. We 
zijn geneigd mensen in hokjes in te delen. Dat doen we onbewust. We kunnen daar niks aan doen. 
Maar waarom doen we dat? Wat zijn vooroordelen? En waar komen ze vandaan?

Stem: We spreken van een vooroordeel of een stereotype als we automatisch reageren op mensen of een 
groep mensen zonder dat we ze kennen. We denken dat we ze kennen. Ten minste: we hebben 
voor onszelf het plaatje ingevuld. We scheren dan alle groepsleden over één kam. Bij vooroor-
delen denken we meestal aan discriminatie, onwetendheid, kortzichtigheid. Negatief dus. Maar 
vooroordelen hoeven niet altijd negatief te zijn. Denk maar aan het idee dat grijze mensen wijs 
zijn, dat Polen goedkoop en hard werken. Ook positieve vooroordelen zijn kortzichtig. En of een 
vooroordeel positief klinkt of positief uitpakt zijn nog twee verschillende dingen. De particulier 
met verbouwingsplannen beoordeelt Polen positief omdat ze hard werken, maar de bouwvakker 
beoordeelt diezelfde Polen negatief omdat ze concurrent zijn. 

  Als het gaat om specifieke beroepen zoals ‘de autoverkoper’, ‘de dameskapper’ dan zien we vaak 
typische vooroordelen. 

  De dameskapper is een kletskous, die het liefst urenlang over het Songfestival praat. Hij is verwijfd. 
  We denken dat de autoverkoper je misschien wel een slechte auto probeert aan te smeren. Hij is 

slinks maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Wat we hier in feite doen is het koppelen van ui-
terlijk aan gedrag en aan persoonlijkheid. Iemand die een auto aan je wil verkopen met zo’n pak 
en zo’n glimlach die probeert je te bedonderen. We denken dus dat we al van alles weten over ie-
mands persoonlijkheid en bedoelingen. Bovendien denken we ook nog eens dat iedereen met zo’n 
pak en zo’n lach de boel wel zal belazeren. Dat is dus een vooroordeel.

20
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H14 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep – 1/2

Vulkanen

Vulkanen ontstaan doordat dat de aarde veranderlijk is. Een uitbarstende vulkaan kan rivieren van 
gloeiend hete lava uitspuwen of enorme wolken as en gas de lucht in spuwen. Tijdens een zware 
aardbeving kan de bodem zo hevig schudden, dat hele steden in puin vallen. Bij zulke natuurrampen 
kunnen duizenden mensen omkomen. Maar de meeste vulkanen en aardbevingen zijn niet zo schade-
lijk voor mensen of hun bezittingen. Het zijn natuurverschijnselen die over de hele wereld voorkomen 
(hoewel op sommige plaatsen meer dan op andere). De bekendste vulkanen zijn mooie kegelvormige 
bergen. Maar elke opening waardoor lava aan de oppervlakte komt, is een vulkaan. Sommige zijn 
breed en plat, en de meeste bevinden zich heel diep in de oceanen.

Slapend of dood?
Vulkanen kunnen tussen de uitbarstingen jarenlang en zelfs eeuwenlang slapen. In zo’n rustperiode 
borrelen soms vulkanische gassen op uit het afkoelende magma (soort lava) onder de vulkaan. Terwijl 
de gassen door de gesteenten van de berg opstijgen, reageren ze met de mineralen in het gesteente 
waardoor nieuwe mineralen ontstaan. Die zijn vaak fel gekleurd, met grote kristallen. Eenmaal aan de 
oppervlakte stijgen de gassen in kalm tempo omhoog in de atmosfeer. De krater die na de laatste uit-
barstingen overblijft, begint in de loop der tijd te verweren. Op de nieuwe rotsen verschijnen planten 
en door uitslijting van wind en water worden de hellingen minder steil. Als de rustperiode tienduizen-
den jaren aanhoudt, is het soms nauwelijks meer mogelijk in de berg een vulkaan te herkennen. Pas 
in die fase kan het veilig zijn om aan te nemen dat de vulkaan echt uitgewerkt is.

De grote uitbarsting van de Vesuvius
De beroemdste uitbarsting aller tijden is waarschijnlijk die van de Vesuvius, bij Napels in Italie, in 79 
na Christus. Toen de altijd zo rustige berg op 24 augustus begon te schudden, werden de bewoners 
van de Romeinse steden Pompeji en Herculaneum volledig verrast. Hete as regende urenlang op Pom-
peji neer, tot de stad onder een metersdikke laag bedolven was. Veel mensen ontkwamen, kuchend 
en strompelend door de duisternis van de aswolk. Allen die zich in de stad bevonden, werden overval-
len door een geweldige stormvlaag van as en gas (een gloedwolk). Het verloop van de ramp werd pre-
cies beschreven door Plinius de Jongere. Zijn brieven aan Tacitus bevatten het oudst bekende oogge-
tuigenverslag van een vulkanische uitbarsting. De bedolven steden raakten vrijwel vergeten, tot in de 
18e eeuw een begin werd gemaakt met de opgravingen. Sindsdien is daar een unieke archeologische 
en aardkorst betreffende (geologische) schatkamer blootgelegd: twee bloeiende Romeinse steden, be-
vroren op het moment van hun vernietiging.

een nieuw Pompeji: Sint Pierre
Een van de ergste vulkaanrampen van de 20e eeuw voltrok zich op 8 mei 1902 op het Caribisch eiland 
Martinique. Het was Hemelvaartsdag en de meeste inwoners van Sint Pierre besteedden geen aan-
dacht aan de Pelee, de vulkaan die hoog boven hun stad uitrees. Toen de uitbarsting kwam, even voor 
8 uur ‘s morgens, spuwde de berg een wolk gloeiend gas over het schilderachtige havenstadje uit. Sint 
Pierre werd met al zijn bewoners overspoeld. Ooggetuigen op schepen in de haven beschreven hoe 
de wolk alles verschrompelde en verschroeide. Een man zei: ‘De golf van vuur kwam op ons toe en 
over ons heen als een bliksemflits. Het klonk als duizend kanonschoten.’ Binnen enkele minuten was 
Sint Pierre verkoold, totaal onherkenbaar. Het enige dat de gruwelijke wolk achterliet was een dunne 
laag as over de resten. Een paar zeelieden op de schepen overleefden het; de 29.000 inwoners van het 
stadje waren op twee na allemaal dood.
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H14 – Kopieerblad opdracht 4 bij Op naar de eindstreep  – 2/2

Gevolgen voor het landschap
Een vulkaanuitbarsting heeft diepgaande effecten op het landschap. Overal ter wereld is het land 
een onmisbare bestaansbron, waarop de gewassen groeien die de bevolking voedsel verschaffen. 
Een uitbarsting die minder dan 20 cm as produceert is een zegen voor de landbouwers. De as zit vol 
voedingsstoffen die de grond verrijken. Maar te veel gratis mest is een ramp. Het ergste dat een boer 
kan overkomen zijn de lavastromen - een dikke vloed heeft maanden nodig om af te koelen. Het kan 
tientallen (en in strengere klimaten zelfs eeuwen) duren voor mossen en schimmels heel langzaam op 
de lavabodem terugkeren. Daarna volgen bloeiende planten en ten slotte ook bomen. Het oppervlak 
van de lava verweert en wordt door de plantenwortels afgebroken tot er een laagje aarde ontstaat. Pas 
als de aardlaag dikker en vruchtbaarder wordt keert de begroeiing weer volop terug. Dat proces kan 
generaties lang duren.
Naar: Steffan Blokzijl, www.spreekbeurten.info
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H14 – Kopieerblad opdracht 5 bij Op naar de eindstreep

Cursist A

er heeft een zware storm gewoed. er is grote droogte ontstaan.

er is een aardbeving geweest. Het wordt steeds warmer op aarde.

er is een tsunami geweest. een heel dorp is onder de as bedolven.

Auto’s zijn slecht voor het milieu. Veel woningen staan onder water.

Veel afval wordt gescheiden ingezameld. De bodem is enkele centimeters gedaald.

H14 – Kopieerblad opdracht 5 bij Op naar de eindstreep

Cursist B

er is een vulkaanuitbarsting geweest. Steeds meer mensen gaan op de fiets.

Het heeft hard geregend. Veel huizen zijn ingestort.

er wordt gas uit de Noordzee gehaald. Veel grondstoffen worden hergebruikt.

Het heeft al maanden niet geregend. Veel vissers zijn verdronken.

er zit een gat in de ozonlaag. Veel bomen zijn omgewaaid.
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H14 – Kopieerblad opdracht 6 bij Op naar de eindstreep

De Vesuvius is 1281 meter hoog.

In 2004 was er een uitbarsting van de vulkaan die 2392 meter hoog is.

In de 21e eeuw vielen er geen duizenden doden bij een vulkaanuitbarsting.

Bij een eruptie van de Bromo in 2004 kwamen 2 toeristen om het leven.

Bij de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus vielen er minder dan 36.000 doden.

er vielen minder dan 36.000 doden bij de eruptie van de berg die 2392 meter hoog is.

De uitbarsting van de hoogste vulkaan, de etna, kwam na de uitbarsting van de Krakatau.

Bij de uitbarsting in 1883 zorgde een grote vloedgolf voor het hoogste dodental.

Bij de eruptie van de hoogste vulkaan vielen er gelukkig geen doden.

De eerste vulkaanuitbarsting kostte aan 10.000 mensen het leven.

De Krakatau is de laagste vulkaan, maar zorgde voor het hoogste dodental.

De Bromo is niet de hoogste en niet de laagste vulkaan.
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H14 – Kopieerblad opdracht 9 en 10 bij Op naar de eindstreep

Transcript – klimaatverandering

[…]
De temperatuur op aarde stijgt. Het ijs smelt en het water zet uit, waardoor de zeespiegel stijgt en 
er meer extreme weersomstandigheden zijn. Dat heeft wereldwijd grote gevolgen voor mens en 
dier. Door de opwarming van de aarde, smelt het ijs op de polen. Tegen het eind van de eeuw zal de 
Noordpool naar verwachting ijsvrij zijn. Dat is fataal voor de ijsbeer, maar voor de zeespiegel heeft 
het geen effect. Kijk maar naar een ijsblokje dat smelt in een glas wodka. De wodka wordt wateriger, 
maar het glas wordt niet voller. Zo is het ook met zeeijs. Anders wordt het als het om landijs gaat, zo-
als gletsjers en ijskappen. Als die smelten, komt er extra water in de zee bij en dat veroorzaakt dus wél 
zeespiegelstijging. Ook wordt het water warmer; het zet daardoor uit en ook dat doet de zeespiegel 
stijgen.
Alle laag gelegen gebieden in de wereld lopen min of meer gevaar. Nederland ligt bijvoorbeeld voor 
tweederde onder zeeniveau, maar heeft de luxe dat het zich goed voor kan bereiden op een stijging 
van de zeespiegel. Andere landen hebben die luxe niet, zoals bijvoorbeeld Bangladesh met z’n 140 
miljoen inwoners. Alleen met technische en financiële steun kan dat land iets ondernemen tegen zee-
spiegelstijging, overstromingen en verzilting van de akkergronden. Kleine eilanden in de Stille Oceaan 
roepen al jaren om hulp omdat ze in hun geheel zouden kunnen verdwijnen, zoals onder meer het 
laag gelegen Tuvalu. 

[…]
Deze eilanden raken ook vaker overstroomd omdat de opwarming van de aarde extreme weersom-
standigheden met zich meebrengt. Periodes van overstromingen zullen worden afgewisseld met 
periodes van extreme droogte. Afrika is wat dat betreft het kwetsbaarst. En de gevolgen van al deze 
klimaatveranderingen gaan verder dan je op het eerste gezicht zou denken. Ze hebben gevolgen voor 
de voedsel- en drinkwatervoorzieningen van miljoenen mensen, voor hun gezondheid en voor hun 
woon- en leefomgeving. En niet alleen de VN waarschuwt. Een recent rapport van de Wereldbank over 
de invloed van klimaatveranderingen op ontwikkelingslanden vreest, op basis van de somberste kli-
maatvoorspellingen, voor 56 miljoen klimaatvluchtelingen.
Uit: NOS-journaal, april 2007
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