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WAT VIND JIJ DAARVAN? 
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Gesprekken voeren

Niveau B1

Subvaardigheid Informele gesprekken

Can-do statement ERK
GSB1-1b. Kan persoonlijke standpunten, commentaar en meningen geven of 
er om vragen in discussies over belangwekkende onderwerpen.

Domein dagelijks leven

Doelgroep VO klas 4,5,6

Thema
Actuele onderwerpen, informele gesprekken, mening geven, argumenten 
geven.

Naam taak WAT VIND JIJ DAARVAN?-GESP-VO456-B1-BNVT

Afname-instructie voor de leraar

Print het vel met gesprekskaarten (zie pagina 3 en 4) en knip de kaartjes uit. Print de taak voor de  
kandidaat. Als de leerlingen het moeilijk vinden, kunt u eerst samen met een leerling de  
voorbeelduitwerking voorlezen. Dan krijgen ze een beter idee van de opdracht. 

Beoordelingsmodel 

1. Inhoudelijke criteria

Voor leering 1 en 2.
1. De leerling voert in het Nederlands een gesprek over de keuze van het onderwerp 
2. De leerling vertelt zijn medeleerling waarom hij over een bepaald onderwerp wil spreken 
3. De leerling introduceert het onderwerp 
4. De leerling geeft zijn mening over het onderwerp 
5. De leerling geeft minimaal twee argumenten om zijn mening te ondersteunen
6. De leerling begrijpt de vraag van zijn gesprekspartner zonder vertaling naar zijn moedertaal 
7. De leerling geeft een begrijpelijk antwoord op de vraag van zijn gesprekspartner 
8. De leerling vraagt de mening van zijn medeleerling 
9. De leerling stelt een extra vraag aan zijn medeleerling 
10. De leerling vertelt wat hij van het gesprek vond en waarom  

2. Vormelijke criteria 

B1
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Voorbeelduitwerking

Leerling 1: Zullen we over social media praten? Vind je dat interessant? 

Leerling 2: Nou, ik praat liever over merkkleding, dat vind ik leuker. 

Leerling 1: Oké, dat is goed, dan doen we dat. Ik vind het ook een leuk onderwerp.

Leerling 1: We gaan spreken over merkkleding. Merkkleding is kleding van een bepaalde ontwerper, bijvoor-
beeld Gucci of Prada. Maar ook andere merken zoals Adidas en Nike. 

  

Leerling 2: We hebben gekozen voor het onderwerp merkkleding omdat we dat allebei interessant vinden. 

Leerling 1: Ik vind merkkleding belangrijk. Ik draag graag kleding van merken die populair zijn zoals Adidas. 
Deze kleding vind ik mooier dan kleding zonder merk. Ik denk dat de kwaliteit ook beter is. 

Leerling 2: Maar merkkleding is toch heel duur? 

Leerling 1: ja dat klopt maar ik koop liever 1 keer per half jaar iets dan elke week. 

Leerling 1: En wat vind jij van merkkleding? 

Leerling 2: Ik vind het niet belangrijk. Ik koop kleding die ik zelf mooi vind en die lekker zit.

Leerling 1: En krijg je commentaar van andere mensen? 

Leerling 2: Nee, helemaal niet. Iedereen vindt mijn kleding ook mooi. 

Leerling 2: Dus, Anna vindt merkkleding heel belangrijk en koopt weinig kleding, ik vind het niet belangrijk en 
ik koop heel veel! En allebei zien we er altijd goed uit. 

Leerling 1: Het was leuk om hier met Skyler over te praten, het is interessant om haar mening te horen. 
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Social media in het leven van tieners

Jongeren lezen minder

Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wijst uit dat het aantal tieners 
dat wekelijks minstens 10 minuten aaneengesloten leest enorm is gedaald.
Maar hoe komt dat nou eigenlijk? Het aanbod aan boeken is groot, met uiteenlopende 
onderwerpen en aansprekende hoofdpersonen. Tijdsdruk speelt volgens het SCP een 
grote rol. Tieners en jongvolwassenen die veel tijd aan sport en leren besteden en 
misschien wel een bijbaantje hebben, behoren vaker tot de groep die niet of 
nauwelijks leest in zijn vrije tijd. En Net�ix, gaming en smartphones zorgen er ook voor 
dat jongeren minder snel een boek pakken. Maar lezen is op juist goed voor je. 
Het vermindert stress, verbetert onder meer het concentratievermogen, de 
woordenschat en schrijfvaardigheid.   

'Als je iets post op internet moet je proberen je niet te focussen op het aantal ‘likes’ dat je krijgt. 
Je ziet het natuurlijk wel, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat erom dat je het leuk vindt 
om te posten en dat je iets post wat aansluit bij jezelf en jouw wereld.' Louise*, 14

'Je denkt dat je alleen maar even snel gaat kijken, maar al gauw zit je uren op het internet. 
Je kijkt naar de posts van anderen en denkt: ''Ze zijn zo knap. Hun leven is zo cool.'' 
Daardoor lijkt het alsof iedereen een leuker leven heeft dan jij. 
Je kunt dan een slecht gevoel over jezelf krijgen omdat je denkt: 'Wat is er mis met mij?

...

bron: www.dove.com 

bron: www.magazine.paagman.nl

“Drink gezellig mee”

'Gezellig ben jij! Kom op, eentje kan toch wel?' Waag je het op een feestje of borrel om 
spa rood of 0.0-bier te bestellen? Dan is er altijd wel een collega, vriend of oom die je 
aan de alcohol wil praten. Grote kans dat je overstag gaat en toch een biertje, glas wijn 
of gin-tonic aanpakt. 
Waarom vinden we alcohol drinken gezellig? Waarom duwen we anderen de alcohol 
soms een beetje door de strot? En waarom is het moeilijk om weerstand te bieden?
De reden? Imitatiegedrag. Dat ontdekten onderzoeker Martine Groefsema en haar 
collega’s van de Radboud Universiteit in Nijmegen in 2019 tijdens een studie naar 
sociaal gedrag en alcoholgebruik. ‘Kennelijk willen mensen zo graag het gedrag van de 
ander nadoen, dat ze vaak al zonder dwang het drinkgedrag kopiëren. Dat gaat 
onbewust.’  bron: www.quest.nl
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Wat zijn de zonden van nu?

Merkkleding als statussymbool

Wat maakt een kledingmerk mateloos populair? Wat is nodig om ervoor te zorgen dat 
jongeren zonder blikken of blozen honderden euro's uitgeven voor alleen een jas, trui 
of broek? Als er maar een logo op zit, je de juiste in�uencers bereikt en oh ja, een 
bekende rapper of dj helpt soms ook. Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail 
aan Nyenrode Universiteit legt uit dat jongeren zich willen onderscheiden en 
tegelijkertijd dolgraag ergens bij willen horen. ,,Ze zoeken aansluiting bij een bepaalde 
groep. Zo onderscheiden ze zich en is meteen ook duidelijk bij welke subcultuur ze 
horen. Daar horen ook bepaalde kledingmerken bij. Opvallend is dat het vooral jongens 
zijn die helemaal opgaan in de merken. Jongens verdiepen zich veel sneller in één ding, 
terwijl meisjes vaak breder zijn in hun interesses....

IJdelheid, luiheid, hebzucht, wellust, jaloezie, gulzigheid en woede. Die 7 hoofdzonden kennen we 
nu wel. Maar wat vind jij van sissen naar vrouwen op straat? Of whatsappen tijdens een eetdate? 
Wat zijn volgens jou de 7 zonden van nu?

bron: www.quest.nl

bron: www.ad.nl

In Nederland mag je (bijna) alles zeggen

In kranten, via social media en op tv, overal worden we met meningen om te oren 
geslagen. Maar veel mensen zijn meningenmoe. 
Meestal gaat het zo: iemand heeft op social media ergens een mening over. Iemand 
anders heeft weer een mening over die mening. Weer iemand anders heeft een mening 
over die mening over die mening. TV-programma’s nodigen vaak mensen uit die 
verschillende meningen hebben. Gerlinde van der Struijk (37, personal coach) vindt dat 
al die meningen in de media vooral veel negativiteit opleveren. Daarom volgt ze al een 
tijdje geen nieuws meer. Ook mijdt ze online platforms waarop in de reacties vooral het 
con�ict wordt opgezocht.... 

bron: www.rtlnieuws.nl

Gesprekken voeren - B2 - mening uiten


