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Woord Betekenis 
Caribische leerlingen zijn aangewezen 
op een studie in Nederland. 

Caribische leerlingen kunnen het beste 
kiezen voor een studie in Nederland. 

Je moet vaardig zijn in de landstaal. Je moet de landstaal goed kennen. 
Het klopt dat eilanders niet vaak in 
aanraking komen met het Nederlands. 

Het klopt dat eilanders niet vaak 
situaties meemaken waarin 
Nederlands gesproken wordt. 

Dat is een knelpunt. Dat is een probleem. 
kortom kort gezegd, in een samenvatting 
De overgang is moeilijk. Het is moeilijk om van de ene situatie 

naar de andere situatie te gaan. 
Eerst moet je budgetteren. Eerst moet je een planning maken voor 

het uitgeven van je geld. 
Ze krijgen ondersteuning. Ze krijgen hulp. 
Zij komen voorlopig niet terug Zij komen nu nog niet terug, misschien 

later wel. 
De eilanden kampen met een 
probleem. 

De eilanden hebben last van een 
probleem. Ze ‘vechten’ tegen dat 
probleem. 

 

 
Werk samen met de leerlingen in je groepje. 
 
Wat weet je al van het onderwerp? 
Schrijf eerst zelf een antwoord op en bespreek daarna de antwoorden in je groepje. 
 
1. Wat gaat de tekst je vertellen? 

 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 
2. Waar denk je aan bij de tussenkopjes? 

 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

3. Ken je mensen die in Nederland studeren of gestudeerd hebben? Wat weet je ervan? 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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4. Wat hoop je te weten als je de tekst gelezen hebt? 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 

 De tekst begrijpen 1 

 
Lees in groepjes de tekst. Ieder krijgt een rol: 
1. Leerling 1 probeert de betekenis van onbekende woorden te bedenken. 

Leg ook uit hoe je achter de betekenis komt. 
2. Leerling 2 vat na elk stukje samen. 

Wat is de belangrijkste informatie in het stukje? 
3. Leerling 3 stelt vragen over het stukje. 

Welke vragen kun je over de tekst stellen? Gebruik vraagwoorden als wie, wat, waarom, 
hoe, waardoor. 

4. Leerling 4 voorspelt. 
Wat verwacht je in het volgende deel van de tekst te lezen? Waarom denk je dat? 
 

Maak na elk stukje aantekeningen. Wat wil je in je groepje bespreken? 
 
Lees de inleiding en schrijf je aantekeningen op. 
 
v 
 
 
 
 
 
Lees ‘Obstakels’ en schrijf je aantekeningen op. 
 
 
 
 
 
 
 
Lees ‘De Nederlandse taal’ en schrijf je aantekeningen op. 
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Lees ‘Moeilijke overgang’ en schrijf je aantekeningen op. 
 
 
 
 
 
 
Lees ‘Brain-drain’ en schrijf je aantekeningen op. 
 
 
 
 
 
 
Lees ‘Oplossingen’ en schrijf je aantekeningen op. 
 
 
 
 
 
 
Bespreken in de klas 
Wat wil je straks bespreken in de klas? Een vraag die je nog steeds hebt? Een moeilijk 
woord? Onderstreep of markeer dat in je aantekeningen hierboven. 
 

 Een probleem-oplossingschema invullen 
Welke problemen zijn er volgens de schrijver voor leerlingen die in Nederland willen gaan 
studeren? En welke oplossingen noemt de schrijver voor die problemen?  
Vul het schema in. Gebruik je schrift of een blaadje. 
 

 Kijk naar de vet gedrukte woorden in het voorbeeld. Die kun je elke keer 
gebruiken. 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 

 
© CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl  Pagina 4 van 5 

Caribische lessen 1 

 

 De tekst begrijpen 2 
Bespreek in je groepje bij elke vraag:  
• Wat is het beste antwoord?  
• Waarom is dat het beste antwoord? 
 
1. Beschrijf de hoofdgedachte van de tekst. Een hoofdgedachte beschrijven doe je door in 

één volledige zin samen te vatten wat in de tekst gezegd wordt over het onderwerp. 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

2. In regel 13-15 lees je dat Caribische leerlingen voor een vervolgstudie aangewezen zijn 
op Nederland. Waarom zijn ze aangewezen op Nederland?  
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

3. Wat is een ‘voertaal’ (regel 30 en 31)? Hoe kun je de betekenis van ‘voertaal’ uit de 
tekst te weten komen? 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

4. Lees de zin ‘Op alle eilanden  … in Nederland zelf’ (regel 30-31). Waarom staat daar het 
woordje ‘dus’? 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

5. Een van de tussenkopjes is: ‘Moeilijke overgang’. Over welke overgang gaat het? 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

6. In regel 44 lees je ‘dat moment’. Welk moment bedoelt de schrijver? 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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7. Welk woord hoort bij ‘afbetalen’ (r. 46)? Tip: Het staat in dezelfde zin. 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

8. Als ergens problemen zijn, kun je in het Nederlands zeggen: ‘Er … problemen.’ Welk 
woord kun je hier invullen? Je kunt het in de tekst vinden. 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

 Je eigen vragen beantwoorden 
Aan het begin van de les heb je opgeschreven wat je te weten wilde komen door het lezen 
van de tekst. 
 
1. Heb je antwoord op je eigen vragen gekregen? Wat is het antwoord? 

 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

2. Welke andere vragen heb je nu nog? Hoe ga je het antwoord zoeken? 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

 

 
Schrijf een brief of e-mail aan de minister met een voorstel om de problemen op te lossen. 

1. Bespreek in je groepje voor welk probleem je een oplossing wilt bedenken. 
2. Bedenk hoe je die oplossing het beste opschrijft: welke woorden gebruik je? Wat is 

vooral belangrijk bij je oplossing? 
3. Maak er dan een brief of e-mail van. Zorg dat je beleefd blijft. 

 
Hulpvragen voor de brief: 

• Wie ben je? 
• Waarom schrijf je een brief of e-mail? 
• Voor welk probleem heb je een voorstel? 
• Waarom is het belangrijk dit probleem op te lossen? 
• Wat is het voorstel? 
• Waarom is het een goed voorstel? 
• Herhaal dat het belangrijk is dat dit probleem opgelost wordt. 
• Sluit de brief of e-mail af. 


