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Handleiding Caribisch Nieuwsbegrip 1 
 
Onderwerp: Vervolgstudie in Nederland 
 
Voorbereiding  
• Print tekst en opdrachtblad voor alle leerlingen. 
• Maak groepjes van vier leerlingen die samen de opdrachten maken. 
 

 
Geef de leerlingen enige tijd om de vragen te beantwoorden en bespreek deze dan. Wat 
verwachten ze in de tekst te lezen? Wat weten ze al over het onderwerp? Wat willen ze 
uit de tekst te weten komen? 
 

 
1. Maak groepjes van vier leerlingen. Leg uit dat ze samen de tekst gaan lezen en wat 

hun rol wordt. Vertel dat u eerst voordoet hoe dat werkt. 
2. Doe hardop denkend voor hoe u de tekst leest en daarbij voorspelt, samenvat, een 

onbekend woord opheldert, en een vraag stelt. Onderstaande modeltekst geeft 
daarvoor een voorbeeld, maar doe het vooral in eigen woorden. 

 
‘Ik lees: want dan is alles geregeld. Alles geregeld? Wat zou er dan allemaal geregeld 
moeten worden?’ U stelt hier een vraag. 
 
‘…Of is het toch niet zo makkelijk allemaal? Hier eindigt het eerste stukje. Wat wil de 
schrijver hier vooral zeggen? Alles is geregeld, als je in Nederland wilt studeren, maar 
misschien is het toch niet makkelijk. Als ik dat samenvat wordt het: “Studeren in 
Nederland is misschien lastiger dan je denkt.” Dat woord lastig gebruik ik omdat ik het in 
de titel zie staan en het past hier goed.’ U vat hier samen. 
 
‘Ik lees verder. Waar zou de tekst verder over gaan? Ik denk zomaar dat de schrijver me 
meer gaat vertellen over waarom studeren in Nederland niet zo makkelijk is, dus wat de 
problemen zijn. Dat denk ik omdat de schrijver wel zegt dat er problemen zijn, maar de 
problemen nog niet genoemd heeft. En ook door de titel denk ik dat ik in de tekst meer 
over die problemen ga lezen.’ U doet hier een voorspelling. 
 
(U leest verder.)’ … om een basis te leggen voor de exacte vakken. Wat zijn dat, exacte 
vakken? Hm, als ik verder lees zie ik: Denk aan wiskunde of natuurkunde. O, dát zijn 
exacte vakken: waar je veel bij moet rekenen en onderzoeken over dingen in de natuur. 
Scheikunde bijvoorbeeld is ook een exact vak.’ U heldert hier de betekenis van een 
onbekend woord op. 
 
3. De leerlingen gaan aan de slag. Ze lezen steeds een tekstdeel en voeren dan hun 

taak uit.  
Na lezen van elk tekstdeel schrijven ze eerst op wat ze willen bespreken: leerling 1 
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het moeilijke woord, leerling 2 de belangrijkste informatie, leerling 3 een vraag over 
het stukje, leerling 4 een voorspelling. 

4. Neem klassikaal de inhoud van de tekst door: 
• Vraag de leerlingen wat ze in de tekst niet (goed) begrepen hebben en bespreek 

deze punten. 
• Probeer, door ondersteunende vragen, begripsproblemen zoveel mogelijk te laten 

verhelderen door de leerlingen zelf en betrek alle leerlingen hierbij. 
• Vul dit eventueel aan met andere punten waarvan u wilt checken of ze goed 

begrepen zijn. 
 

 
De leerlingen halen problemen en oplossingen uit de tekst en vullen hiermee het schema 
in. Laat de leerlingen dit in hun schrift of op een blaadje doen. Laat de leerlingen eerst 
zelf het schema invullen en dit daarna vergelijken met dat van de groepsleden. Zijn er 
verschillen? Wat is de beste oplossing? 
 

 
1. De leerlingen maken de vragen, opnieuw door ze eerst zelf te beantwoorden en 

daarna onderling de antwoorden te vergelijken en te bespreken. 
2. Neem met de leerlingen de vragen door en laat hen verwoorden hoe ze aan het 

antwoord komen. 
 

 
Deze opdracht kent vanzelfsprekend geen goede of foute antwoorden, maar bespreek de 
antwoorden op de twee vragen om spreekvaardigheid te oefenen. 
 

 
Bespreek vooraf met de leerlingen over welke problemen het gaat en wat mogelijke 
oplossingen zijn. Verwijs naar opdracht 2 met het problemen-oplossingenschema. 
U kunt ook leerlingen in tweetallen een brief laten maken.  
Een goede opzet voor deze schrijfactiviteit is: 
1. Een schrijfplan maken voor (1) inhoud en (2) opbouw. Dit kunnen leerlingen in 

overleg doen. 
2. De eerste versie van de brief schrijven. 
3. De brief aan een ander laten lezen voor feedback (komt de bedoeling in de brief 

duidelijk over?) 
4. Een definitieve brief schrijven. 
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Problemen Oplossingen 

1. Het is een probleem dat leerlingen 
van huis uit vaak een andere taal 
spreken dan Nederlands, want 
daardoor horen ze te weinig 
Nederlands. 
 

2. Het is een probleem dat in 
Nederland veel zaken anders zijn dan 
op de eilanden, want daardoor is het 
een moeilijke overgang. 
 

3. Het is een probleem dat studenten 
niet meteen terugkeren  naar hun 
eiland, want daardoor zijn er te 
weinig mensen met een hoge 
opleiding op het eiland. 

1. Dit probleem kan opgelost 
worden als er meer tijd aan het vak 
Nederlands wordt besteed. 
 
 

 
2. Dit probleem kan opgelost 

worden als er een beter 
opvangprogramma bij de Nederlandse 
universiteiten en hogescholen komt. 

 
3. Dit probleem kan opgelost 

worden door te zorgen voor meer 
bedrijven op het eiland die voor 
banen kunnen zorgen. 

 

 
1. Caribische leerlingen die in Nederland gaan studeren lopen tegen verschillende 

problemen aan. 
2. De Caribische eilanden en Nederlanden behoren tot hetzelfde koninkrijk. Daarom zijn 

er speciale dingen geregeld voor Caribische studenten die in Nederland studeren. In 
een ander land studeren is veel moeilijker te regelen. 

3. Een voertaal is de taal die mensen hebben afgesproken om te gebruiken in een 
gebied of in een situatie. Je kunt de betekenis te weten komen door de voorbeelden 
in de tekst: Engels is de voertaal op Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba. En op 
school is Nederlands soms de voertaal. 

4. Op alle eilanden is Nederlands niet de voertaal. De conclusie is daarom dat leerlingen 
niet zoveel Nederlands tegenkomen. ‘Dus’ betekent dat de schrijver een conclusie 
trekt. 

5. de overgang van wonen en schoolgaan op je eiland naar wonen en schoolgaan in 
Nederland 

6. het moment dat de studenten hun studie aan de HR starten 
7. de (studie)schuld 
8. spelen (zie regel 57) 


