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Inleiding 
 

‘Geld’ 

In deze procesbeschrijving van het project Al Doende Leren is te lezen hoe docenten NT2-leerlingen 

in het VMBO kunnen begeleiden bij het zoeken op internet. Het doel is de leerlingen te leren om te 

gaan met internet en tegelijkertijd de taalontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Het project Al 

Doende Leren werd uitgevoerd op het Nova College in Amsterdam. Centraal in het project stond het 

werken aan prestaties rond het thema „geld‟.  

 

Doelgroep van het project 

De doelgroep bestaat in eerste instantie uit NT2-leerlingen in het VMBO. Omdat veel van deze 

leerlingen een beperkte taalvaardigheid hebben in het Nederlands, richt het project zich mede op het 

versterken van de taalontwikkeling van deze groep. Het project kan ook gebruikt worden met andere 

doelgroepen in het VMBO die baat hebben bij taalstimulering. 

 

Opzet 

Dit project gaat uit van vijf fasen in het zoekproces op internet: 

- voorbereiden van de zoekopdracht    (hoofdstuk1) 

- bedenken van zoekwoorden     (hoofdstuk 2) 

- selecteren van hits      (hoofdstuk 3) 

- lezen en beoordelen van sites     (hoofdstuk 4) 

- evalueren en verwerken van de informatie   (hoofdstuk 5) 

Het laatste hoofdstuk beschrijft hoe docenten in dit kader kunnen werken aan: 

- stimuleren van de woordenschatontwikkeling   (hoofdstuk 6) 

 

Deze fasen zijn weergegeven op de strategiekaart (bijlage 1). In deze beschrijving is per fase volgens 

een vaste structuur beschreven hoe de docent de leerlingen kan begeleiden. Ieder hoofdstuk start met 

een inleiding waarin de fase kort wordt beschreven. In de eerste paragraaf staat hoe de docent kan 

herkennen of leerlingen deze deelvaardigheid beheersen. In de tweede paragraaf is beschreven hoe de 

docent de leerlingen kan begeleiden in deze fase. In de derde paragraaf staan aanwijzingen voor de 

gezamenlijke reflectie met de leerlingen.  

 

Doel van deze procesbeschrijving 

Met behulp van deze procesbeschrijving kunnen VMBO-docenten het project Al Doende Leren op 

hun eigen school uitvoeren. De materialen voor het thema „geld‟ kunnen direct ingezet worden. 

Vervolgens kunnen docenten volgens hetzelfde stramien projecten rond een nieuw thema opzetten. 
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Uitgangspunten 
 
Het doel van dit project is leerlingen te leren om kritisch om te gaan met internet in gangbare situaties. 

De prestaties bevatten daarom problemen die leerlingen in hun dagelijks leven tegen kunnen komen 

zoals het kiezen van een telefoonabonnement en het vinden van goedkope uitgaanstips (zie bijlage 2). 

Leerlingen maken tijdens het project gebruik van Google omdat dit buiten de school de meest 

gebruikte zoekmachine is.  

 

In dit project wordt het leren op drie manieren gestimuleerd: 

 

1. Voorbeeldgedrag 

Leerlingen leren door het zien en nadoen van voorbeeldgedrag. De docent doet tijdens de klassikale 

momenten goed zoekgedrag voor. Hij denkt hardop en laat met behulp van een beamer of digitaal 

schoolbord zien welke keuzes hij maakt op internet. Door het gebruik van een beamer of digitaal 

schoolbord wordt het internetten zichtbaar gemaakt voor de hele klas, en daardoor bespreekbaar 

gemaakt. Leerlingen leren op deze manier zoekstrategieën toepassen én zien dat zoeken op internet 

veel denkwerk vergt.  

 

2. Reflectie 

De docent stimuleert de leerlingen te reflecteren op hun eigen zoekproces. Leerlingen worden zich zo 

bewuster van de keuzes die zij maken op internet. Met behulp van de strategiekaart laten leerlingen 

zien waar zij zijn in hun zoekproces. De strategiekaart geeft structuur aan het zoeken. Groepjes 

leerlingen laten aan het eind van de les zien wat zij in de les les gedaan hebben op internet en welke 

problemen zij daarbij tegen kwamen.  

 

3. Taalstimulering 

Achter de computer zijn de leerlingen actief bezig met het begrijpen van geschreven taal op internet. 

Samen met hun maatje spreken zij over wat zij doen en verwerken ze de informatie in hun eigen tekst. 

Het project geeft extra aandacht aan taal door onbekende woorden toe te lichten in de opdrachten en 

door leerlingen te stimuleren om actief te werken aan hun woordenschatl: leerlingen verzamelen 

onbekende woorden in een woordenlijst, die deel uitmaakt van de prestatie. Ook hangen ze de nieuwe 

woorden duidelijk zichtbaar op in de klas. Ook het gezamenlijk lezen van de teksten bevordert de 

taalontwikkeling van de leerlingen. 
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Organisatie 
 

 

Tijdens het project in Amsterdam was de klassenorganisatie als volgt:  

De leerlingen werken in tweetallen aan een prestatie. De leerlingen zitten in de klas naast hun maatje 

en gebruiken meestal één computer. Iedere les start met een korte klassikale instructie waarna de 

leerlingen hun dagschema invullen en in tweetallen achter de computer plaatsnemen. De docent loopt 

rond en begeleidt de leerlingen. Gedurende acht weken werken de leerlingen twee keer per week aan 

de prestatie. Naast de activiteiten in de klas moeten de leerlingen soms ook nog thuis wat afmaken. De 

leerlingen bewaren hun documenten op een usb-stick. De les wordt vaak afgesloten met een 

gezamenlijke reflectie. Leerlingen presenteren dan wat zij die dag gedaan hebben. Aan het eind van de 

periode leveren de leerlingen een verslag in en presenteren zij hun bevindingen voor de klas met 

PowerPointpresentatie. 

 

Lesopbouw 

De docent bepaalt aan welke fase in het zoekproces hij wil werken met de leerlingen. Dit doet hij door 

iedere les heel gericht aandacht te besteden aan deze fase. Iedere les bestaat uit: 

 Opening: Wat hebben we vorige keer gedaan? (voorkennis activeren) 

 Oriënteren: Wat gaan we deze les doen? 

 Uitvoering: leerlingen werken aan de opdracht, met begeleiding door docenten.  

 Reflectie: wat hebben we geleerd? Wat ging goed/minder goed?  

 Afsluiting: Wat doen we volgende keer? 

 

Het gebruik van beamer of digitaal schoolbord 

Het is handig gebruik te maken van een beamer of digitaal schoolbord met internetaansluiting. 

Hiermee maakt de docent het zoeken op internet zichtbaar en bespreekbaar voor de hele klas. In het 

project wordt op vier manieren gewerkt met het digitale schoolbord:  

1. Klassikale instructie bij de start van de les: de docent doet goed zoekgedrag hardop denkend 

voor.  

2. Klassikale uitleg tijdens de les: de docent legt een probleem uit wanneer hij merkt dat diverse 

leerlingen hetzelfde probleem hebben.  

3. Uitleg voor een groepje: de docent legt tijdens de les een groepje leerlingen een probleem uit 

waar zij tegenaan lopen. De leerlingen in andere groepjes mogen meekijken, maar dat hoeft 

niet. 
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4. Afsluiting van de les: de docent bespreekt klassikaal de problemen van de leerlingen. 

Leerlingen presenteren zelf hoe zij in die les gewerkt hebben. 

 

Het gebruik van de strategiekaart 

De strategiekaart bevat alle deelvaardigheden van het zoeken op internet en aanwijzingen voor de 

leerlingen. De strategiekaart heeft twee functies: 

Ten eerste geeft de kaart structuur aan de instructie. Docenten werken stapsgewijs de onderdelen van 

de kaart af om alle facetten van informatie zoeken en verwerken systematisch aan bod te laten komen. 

Het tempo waarin de stappen worden doorlopen hangt af van het niveau van de leerlingen. 

Ten tweede is de kaart een geheugensteun voor de leerlingen. Als zij geen duidelijk zicht meer hebben 

op wat zij aan het doen zijn, kijken zij op de kaart om te zien welke stap aan de orde is en welke acties 

daarbij horen. Als de docent constateert dat de leerlingen ongestructureerd bezig zijn, zet hij de 

leerlingen weer op het goede spoor door samen op de kaart te kijken.  

 
Het dagschema 

De leerlingen schrijven voordat zij zelfstandig aan het werk gaan in het dagschema op wat zij gaan 

doen. Het gebruik van het dagschema zorgt ervoor dat de leerlingen doelgericht aan het werk gaan. 

Leerlingen schrijven in één of twee zinnen op wat zij gaan doen door antwoord te geven op de 

volgende vragen: 

- Wat ga je doen? 

- Hoe ga je dat doen? 

- Wat zijn de taken van vandaag? 

De leerlingen mogen pas achter de computer als ze dit goed hebben ingevuld. Iets als „ik ga informatie 

zoeken‟ is niet precies genoeg. Wel goed is: „Ik ga zoekwoorden bedenken en het antwoord zoeken op 

de eerste vraag‟. 

 
De prestaties 

Het werken met internet gebeurt aan de hand van prestaties. Dat zijn opdrachten waar leerlingen 

gedurende enkele weken aan werken. In ons voorbeeldproject is het thema van de prestaties „geld‟ (zie 

bijlage 2). De prestaties zijn gericht op het ontwikkelen van internetvaardigheden en taalvaardigheden. 

Daarom voldoen ze aan de volgende kenmerken: 

- De leerlingen moeten zelf nadenken voor het uitvoeren van de opdracht; de opdracht is niet zo 

dichtgetimmerd dat er geen ruimte meer is voor eigen denkwerk en inbreng. 

- De prestaties passen bij de belevingswereld van de leerlingen. 

- Het uitvoeren van de prestatie vereist zoekwerk op internet. 
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- Er zijn eenvoudige sites te vinden om de prestatie uit te kunnen voeren. (Dit is de reden dat 

een prestatie over beleggen niet is opgenomen; er zijn geen sites over dit onderwerp te vinden 

met teksten die voor deze groep begrijpelijk zijn.) 

- De leerlingen hebben zoekwoorden nodig om de opdracht uit te kunnen voeren. 

- De prestaties besteden expliciet aandacht aan onbekende woorden en uitdrukkingen.  

Het is bij sommige klassen handig om differentiatie aan te brengen in de opdrachten. Zwakkere 

leerlingen krijgen dan eenvoudiger opdrachten en extra ondersteuning in de vorm van adressen van 

sites. 

 

Docenten kunnen de hierboven beschreven kenmerken gebruiken om zelf prestaties te ontwerpen voor 

een zelfgekozen thema. De voorbeeldprestaties in bijlage 2 kunnen daarbij behulpzaam zijn. 

 

Evaluatie door docent 

Bij de evaluatie van het werk van de leerlingen kijkt de docent naar het proces en naar de opbrengst. 

Evaluatie vindt plaats tijdens het project (proces, tussenproducten) en na afloop (eindproducten). 

Hieronder de aandachtspunten voor verschillende evaluatiemomenten. 

 

Evaluatie tijdens het proces 

• Toepassen van strategieën in verschillende fases (zie strategiekaart) 

• Kwaliteit van de reflectie 

• Kwaliteit van de samenwerking 

 

Beoordeling van het eindverslag 

• Inhoud 

• Vorm 

• Omvang 

• Gebruik van nieuwe woorden 

• Correct taalgebruik 

 

Beoordeling van de presentatie 

• Inhoud 

• Vorm 

• Omvang 

• Gebruik van nieuwe woorden 

 

Beoordeling van de woordenlijst 

• Omvang 
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• Kwaliteit van woordomschrijvingen 

 

Het is aan de docent zelf om de precieze criteria voor elk van de onderdelen te formuleren voor 

bijvoorbeeld de omvang van de woordenlijst („ten minste 20 nieuwe woorden‟) of het gebruik van 

nieuwe woorden tijdens de presentatie („ten minste 5 nieuwe woorden, met duidelijke uitleg‟).  

 

Tijdens de reflectiemomenten worden tussentijdse producten besproken. In de evaluatie wordt 

meegenomen in hoeverre de leerlingen de tips van andere leerlingen en de docent hebben verwerkt. 

Belangrijk is om in de evaluatie mee te nemen in hoeverre leerlingen zich ontwikkeld hebben in 

zoekgedrag op internet.  
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1. Voorbereiden van de zoekopdracht 

 

Bij de voorbereiding op het zoekproces is het belangrijk dat de leerling leert zijn vraag helder te 

formuleren. Hij moet kunnen vertellen wat hij wil weten. Het gaat er om dat de leerling doelgericht 

leert werken op de computer. Daarom is het is handig om de leerlingen een dagschema te laten 

invullen waarop ze schrijven wat ze die les gaan doen.  

Op de school waar dit project werd uitgevoerd waren de docenten gewend de leerlingen een woordweb 

te laten maken met de woorden die zij associeerden bij hun onderwerp. Dit is vooral goed bruikbaar 

bij het werken met open opdrachten, met een breed onderwerp („dieren‟, „de Olympische Spelen‟, 

„sport‟) waarbinnen de leerlingen zelf vragen bedenken om hun onderwerp af te bakenen.  

 

1.1 Wat zie je als dit goed gaat? 

Leerlingen kunnen een duidelijke onderzoeksvraag formuleren. Leerlingen kunnen vertellen waarom 

zij op internet gaan zoeken. Zij kunnen een mogelijk antwoord op hun vraag formuleren. 

1.2 Wat zie je als dit niet goed gaat? 

Leerlingen kunnen niet goed zeggen wat zij zoeken op internet.  

1.3 Hoe ziet de begeleiding er uit?  

Besteed aandacht aan: 

a. Wat wil je weten? 

b. De kenmerken van een goede vraag 

c. Het maken van een woordweb 

d. Een mogelijk antwoord op de vraag formuleren 

 

a. Wat wil je weten? 

Wat de leerling te weten moet komen is afhankelijk van de prestatie die hij gekozen heeft. Laat de 

leerlingen hun prestatie daarom goed lezen. Vertel ze dat ze hun maatje moeten vertellen wat de 

opdracht is. Het maatje luistert en vult aan. Doe de leerlingen voor hoe ze dit moeten doen.  

 

b. De kenmerken van een goede vraag 

Bedenk met de leerlingen wat de kenmerken zijn van een goede vraag. Waaraan voldoet een goede 

vraag? 

- De vraag is duidelijk. 
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- De vraag is gericht op de prestatie. 

- De vraag verschilt van de andere vragen. 

- De vraag kan beantwoord worden. 

 

Bespreek met de leerlingen hun vragen en kijk of ze voldoen aan deze criteria. 

 

c. Het maken van een woordweb 

Een woordweb, waarin de leerlingen alle woorden noteren die zij associëren met hun onderwerp, zorgt 

ervoor dat de leerlingen relevante kennis activeren. De leerlingen noteren hun belangrijkste woord in 

het midden en bedenken vervolgens in tweetallen zoveel mogelijk woorden die zij met dat woord 

associëren. Vervolgens zetten zij de woorden in groepjes. De woorden kunnen gebruikt worden bij het 

formuleren van zoekvragen. 

 

d. Een mogelijk antwoord op de zoekopdracht formuleren 

Door een mogelijk antwoord te bedenken, formuleert de leerling een verwachting van het resultaat van 

de zoekopdracht. Dit helpt straks om de geschiktheid van zoekresultaten te beoordelen. 

1.4 Hoe reflecteer je met de leerlingen? 

Bespreek de vragen die de leerlingen bedacht hebben. Leerlingen vinden het vaak lastig om goede 

vragen te formuleren. Het is belangrijk hen daarin te begeleiden. Dat gebeurt in dit voorbeeld: 

 

Docent: Hoe ging het vandaag? Wat vonden jullie moeilijk? 

Leerling: De vragen bedenken is moeilijk. 

Docent: Okee, waar gaat jouw prestatie over? 

Leerling: Over Ib-groep. 

Docent:  En welke vraag had je? 

Leerling: Wat is ib-groep? 

Docent: Weet je al iets over de ib-groep? 

Leerling: Ja, studiefinanciering.  

Docent: Okee, zij zorgen voor de studiefinanciering. Wat wil je weten met je vraag? 

Leerling: Wat betekent ib-groep? 

Docent: Je wilt weten waar ib-groep voor staat? Wat de afkorting is? Een afkorting bestaat uit  

een paar letters die staan voor een paar woorden. Zoals AH dat is Albert  

Heijn. 

Leerling: Ja, wat is ib-groep? 

Docent: Dus eigenlijk is jouw vraag: ‘wat betekent de afkorting ib-groep?’ Klopt dat? 
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2.  Zoekwoorden kiezen 
 

Zoekwoorden zijn de woorden die je intypt bij Google (of een andere zoekmachine) als je informatie 

zoekt. Het bedenken van geschikte zoekwoorden kan voor NT2-leerlingen frustrerend zijn als zij niet 

beschikken over een ruime woordenschat om geschikte woorden uit te kiezen. Het is daarom 

belangrijk dat zij leren om zoekwoorden te vinden in de beschrijving van de opdracht. De docent kan 

ervoor kiezen de leerlingen te helpen door in de opdracht een lijstje op te nemen met een aantal 

kernwoorden en synoniemen (bijv. eten – voedsel) die zij kunnen gebruiken bij het zoeken. 

 

2.1 Wat zie je als dit goed gaat? 

Leerlingen typen handige woorden in bij Google. Leerlingen proberen verschillende zoekwoorden uit 

en beoordelen het resultaat. Leerlingen hebben snel een goed resultaat. Ook kunnen zij aangeven 

waarom ze voor deze zoekwoorden kiezen. Leerlingen begrijpen waarom sommige zoekwoorden 

handiger zijn dan anderen. 

2.2 Wat zie je als dit niet goed gaat? 

Leerlingen typen een gebrekkig geformuleerde vraag in bij Google of gebruiken onhandige woorden. 

Leerlingen kunnen niet aangeven waarom ze deze woorden kiezen en blijven vaak bij dezelfde 

zoekwoorden. 

2.3 Hoe ziet de begeleiding er uit?  

Besteed aandacht aan:  

a. goede zoekwoorden bedenken 

b. vragen goed formuleren 

 

a. goede zoekwoorden bedenken 

Vertel de leerlingen dat goede zoekwoorden belangrijk zijn om goede informatie te vinden. Goede 

zoekwoorden geven precies weer waar je prestatie over gaat. Bespreek met de leerlingen het gebruik 

van verschillende zoekwoorden terwijl je gebruik maakt van het digitale schoolbord. Laat de 

leerlingen suggesties geven voor zoekwoorden en typ de zoekwoorden in bij Google. Bekijk welke 

zoekwoorden de beste hits opleveren. Begrijpen de leerlingen waar dit door komt? 

 

TIP: Maak met de leerlingen een woordveld over de prestatie en praat over welke woorden 

waarschijnlijk de beste zoekwoorden zijn. 

 



Al Doende Leren - procesbeschrijving 12 

TIP: Laat de leerlingen de woorden kiezen uit de prestatie die de informatie geven om de prestatie uit 

te voeren. Dat zijn vaak goede zoekwoorden. 

 

TIP: Vraag de leerlingen in één zin uit te leggen wat ze straks gemaakt hebben als de prestatie klaar is. 

In die zin staan vast goede zoekwoorden. 

 

TIP: Laat de leerlingen bedenken of de informatie ook in een afbeelding zou kunnen staan. 

Bijvoorbeeld bij vragen als „Wat is de kleur van…? Hoe ziet een … eruit? Leg uit dat ze dan bij 

Google kunnen zoeken op „afbeeldingen‟. 

 

b. vragen goed formuleren 

Soms kan ook het intypen van een vraag goede resultaten opleveren. Dan moet de vraag wel goed 

geformuleerd zijn. Voor NT2-leerlingen is dat vaak moeilijk. Kijk met de leerling naar de vraag die hij 

heeft ingetypt en bespreek wat er niet goed aan is. Laat de leerling de correcte vraag eventueel ook 

opschrijven bij zijn woordenlijst. 

 

2.4 Hoe reflecteer je met de leerlingen? 

Bespreek klassikaal (of in een groepjs) met de leerlingen enkele zoekwoorden die zij gekozen hebben. 

Probeer deze zoekwoorden uit voor het bord en laat de andere leerlingen meedenken over andere 

geschikte zoekwoorden. 
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3. Hits selecteren 

 

Het selecteren van hits is een cruciaal moment bij het zoeken van informatie. Met „zoeken‟ bedoelen 

we hier de fase vanaf het moment dat de zoekwoorden ingetypt zijn tot het kiezen van een mogelijk 

geschikte site uit een lijst met hits. De docent leert de leerlingen de hits goed te lezen en te beoordelen.  

 

3.1 Wat zie je als dit goed gaat? 

Leerlingen lezen de hits bij Google zorgvuldig en beoordelen of de site informatie kan bevatten die 

relevant voor hen is. Leerlingen kunnen vertellen waarom ze een hit juist wel of niet aanklikken. 

3.2 Wat zie je als dit niet goed gaat? 

Leerlingen lezen de hits niet maar klikken ze zonder te denken aan. Leerlingen komen op niet 

relevante sites terecht. 

3.3 Hoe ziet de begeleiding er uit?  

Besteed aandacht aan: 

a. het kritisch lezen van de hits 

b. wat je doet als je geen geschikte hits vindt 

 

a. Het kritisch lezen van de hits 

Gebruik bij de klassikale instructie het digitale schoolbord. Laat de leerlingen zien wat hits zijn. Neem 

vervolgens een soortgelijk voorbeeld als de opdrachten waar de leerlingen aan werken en laat zien hoe 

je dan bij Google de hits beoordeelt. 

 

Leg de leerlingen uit dat je de bruikbaarheid van de hits kunt beoordelen door naar drie onderdelen te 

kijken: 

c. de titel 

d. de korte beschrijving 

e. de websitenaam 

Hoe meer zoekwoorden voorkomen in alle drie deze onderdelen, hoe groter de kans dat dit een 

bruikbaar resultaat is. Vertel de leerlingen dat ze de gekozen hits globaal moeten lezen (scannen) om 

te zien of de informatie die ze zoeken er in zit. 
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Doe precies voor hoe goed zoekgedrag er uit ziet. Laat zien hoe je kritisch kijkt naar de hits en zeg 

hardop wat voor informatie je verwacht op de betreffende website, of je dat bruikbaar lijkt en waarom.  

 

TIP: Zeg de leerlingen scannend te zoeken naar belangrijke woorden uit de prestatie (trefwoorden). Dit 

zijn vaak meer woorden dan alleen de zoekwoorden.  

 
In het onderstaande voorbeeld bespreekt de docent de vraag: van welk materiaal is geld gemaakt?  

 

 
Docent:  Ik ga naar google. En dan typ ik in: ‘materiaal’ en ‘geld’. [typt het in] 

De eerste hit ziet er zo uit: 

 

1. Materiaal Omgaan met geld - Nibud - Nationaal Instituut voor ... 

Materiaal Omgaan met geld. Voor u aan de slag gaat, raden we u aan om de docentenhandleiding te 

lezen. Hierin vindt u meer informatie over hoe u het ... 

www.nibud.nl/.../opzetten-budgetcursus.html - In cache - Vergelijkbaar 

 

Docent: Dat wat we nu zien, zijn de hits. [wijst] Dit is een hit, dit is een hit, dit 

is een hit. Welke gaan we lezen? 

De docent kijkt naar de eerste hit.  

Docent:  Nibud. Hé, Nibud komt me bekend voor. Ken jij dat? Er staat omgaan 

met geld. Maar wij willen weten waar het van is gemaakt. Even kijken, 

er staat ook in de link opzetten budgetcursus. Daar hebben we ook 

niets aan, want dat gaat ook niet over het maken van geld. De 

volgende is ‘extra geld voor onderzoek’. Nee, dat is ook niet goed.  

Docent vraagt aan klas: Wat zijn wij nu aan het doen?  

Leerling:   Naar het materiaal van geld zoeken.  

Leerling:   Zoeken! 

Docent: Het zoeken is al gebeurd. Maar wat zijn wij nu precies aan het doen? 

Deze stukjes noemen we hits hè. En wij zijn aan het kijken welke hit 

kunnen wij gebruiken. Wat denken jullie, hebben we wat aan deze hit? 

 
 

b. Wat je doet als je geen geschikte hits vindt 

Als de zoektocht niet precies oplevert wat je zoekt, zijn er twee manieren om de zoekopdracht te 

verbeteren. Ten eerste kun je een andere zoekopdracht geven. De docent wijst de leerlingen erop 

waarom ze beter kunnen stoppen met het zoekwoord dat ze gekozen hebben en raadt hun aan een 

ander zoekwoord te kiezen.  

http://www.nibud.nl/professionals/alle-producten-en-diensten/opleiding-en-cursus/opzetten-budgetcursus.html
http://74.125.77.132/search?q=cache:PtOC-MFJO14J:www.nibud.nl/professionals/alle-producten-en-diensten/opleiding-en-cursus/opzetten-budgetcursus.html+materiaal+geld&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl
http://www.google.nl/search?hl=nl&newwindow=1&q=related:www.nibud.nl/professionals/alle-producten-en-diensten/opleiding-en-cursus/opzetten-budgetcursus.html+materiaal+geld&sa=X&ei=ovdOS5OKA4bM-QbzltTkCA&ved=0CBEQHzAA
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TIP: Probeer met de leerlingen een aantal verschillende zoekwoorden uit voor dezelfde opdracht. Met 

welke zoekwoorden vind je de beste informatie? Hoe komt dat? 

 

Een tweede mogelijkheid is om de bestaande zoekopdracht te verfijnen. Als je ziet dat je wel op de 

goede weg bent, maar de informatie nog niet precies is wat je zoekt, kun je de zoekopdracht verfijnen 

door er één of meer woorden aan toe te voegen. De docent zegt de leerlingen dat zij de resultaten 

daarna opnieuw moeten beoordelen. Mogelijk moet er nog een zoekwoord toegevoegd worden. 

 

3.4 Hoe reflecteer je met de leerlingen? 

 
Bespreek voor het bord met een aantal leerlingen hun eigen zoekopdrachten. Laat de leerlingen zelf 

precies vertellen wat ze deden en waarom ze dat deden. Laat de andere leerlingen suggesties geven en 

meedenken.  

 

Kortom: Doe goed zoekgedrag voor én benoem met de leerlingen wat je aan het doen bent. 
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4. Lezen en beoordelen 
 

NT2-leerlingen hebben veel hulp nodig bij het begrijpen van de gevonden teksten op internet. De 

leerlingen kennen van veel woorden de betekenis niet, waardoor ze de inhoud vaak niet snappen. In dit 

hoofdstuk staat beschreven hoe de docent de leerlingen kan begeleiden bij het globaal lezen van 

websites met behulp van trefwoorden en zo beoordelen of de site nuttig is.  

 

Als je hieraan wilt werken met je leerlingen is het belangrijk aan te sluiten bij dat wat de leerlingen 

leren bij de lessen Nederlands. In het project Al Doende Leren was dit gemakkelijk doordat de docent 

Nederlands ook met de leerlingen aan prestaties werkte. Zij verwees de leerlingen naar het geleerde uit 

de NT2-taalmethode Zebra. In deze beschrijving zijn dezelfde termen aangehouden als in deze 

methode. De leerlingen pasten dit vrij snel toe.  

 

4.1 Wat zie je als dit goed gaat? 

- Leerlingen lezen de titel, de kopjes en bekijken eerst globaal de site. 

- Leerlingen kiezen delen van de tekst die zij beter willen lezen. 

- Leerlingen kunnen vertellen wat voor type website ze gevonden hebben. 

- leerlingen kijken of zij de tekst begrijpen, vertrouwen en kunnen gebruiken. 

4.2 Wat zie je als dit niet goed gaat? 

- Leerlingen beginnen met lezen bij het begin. 

- Leerlingen kiezen lukraak een stukje tekst om te lezen. 

- Leerlingen lezen niet, maar klikken meteen door. 

4.3 Hoe ziet de begeleiding er uit?  

Bij de begeleiding maak je gebruik van het digitale schoolbord. Besteed per les aandacht aan één van 

deze punten: 

a. Ben je op een homepage of een webpage? 

b. Titel lezen, kopjes lezen en globaal lezen 

c. Snap ik het? Kan ik het gebruiken?
1
 

 

a. Ben je op een homepage of een webpage? 

                                                 
1
 Dit is een vereenvoudiging van de drie B‟s: begrijpbaarheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid (Marant 

Educatieve Diensten/Cees Omes). In het project Al Doende Leren hebben we geen aandacht besteed aan het 

beoordelen van de betrouwbaarheid omdat dit nog te lastig bleek te zijn voor de leerlingen.  
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Leer de leerlingen het onderscheid tussen een webpage (een pagina) en een homepage (de voorkant). 

De leerlingen blijken dit onderscheid vrij snel op te pikken.  

Bekijk eerst met je leerlingen of je op een webpage of een homepage terecht bent gekomen. Ter 

illustratie kun je een aantal boeken laten zien. Neem een aantal duidelijk verschillende boeken mee: 

een kookboek, een wiskundeboek en een roman. Een webpagina openen is te vergelijken met het 

openen van een boek op een willekeurige bladzij. Om te begrijpen waar je bent is het handig naar de 

voorpagina te kijken: de homepage.  

 

Docent opent een wiskundeboek op een willekeurige pagina.     

Docent:  Wat is dit voor boek? 

Leerling:  Van wiskunde. 

Docent:  Hoe weet jij dat? 

Leerling:  Rekenen, er zijn de plaatjes en de sommen. 

Docent:  Zou het dan niet bijvoorbeeld ook bij economie kunnen horen? 

Leerling:  Jawel. 

Docent:  Ja he. Het is omdat jullie het boek kennen. Hoe kun je nu echt checken dat het  

echt bij wiskunde hoort? 

Leerling:  Lezen. 

Leerling:  Ik zie tabel. 

Leerling:  De voorkant. 

Docent:  Ja, kijken naar de voorkant. En wat staat er op de voorkant? 

Leerling:  Wiskunde. .. 

Docent:  Okee, dat is duidelijk. Ik heb hier een ander boek. Wat voor boek zou dit zijn?  

De docent vraagt de leerlingen wat dit te maken heeft met wat zij zelf aan het doen zijn. Een leerling 

vertelt heel precies wat je moet doen op internet: zoekwoorden bedenken, intypen, hits lezen.  

Docent:  Je opent de hit en wat krijg je dan eigenlijk? 

Leerlingen:  Informatie. 

Docent:  Een pagina met informatie. Net als een bladzijde eigenlijk in jouw boek. Daar  

kun je het mee vergelijken. Hoe weet je nou waar het bij hoort? Wat zou je 

eigenlijk moeten doen? Waar hoort dit nou bij? Hoe kan ik dat nou zien? 

Leerling:  Informatie over.. 

Docent:  De voorkant he. Nou dat heeft een speciale naam in de ICT. Wat je opent heet  

de webpage (wijst op het woord op het bord). En de buitenkant, de kaft van het 

boek, dat noem je.. 

Leerling leest:  De homepage. 

Docent:  Juist, de homepage. Dat is de beginpagina. De homepagina. Daar kun je heel  

goed zien van wie de pagina is. Waar gaat deze hele website over?  
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Op deze manier laat je de leerlingen zien dat het onhandig is om zomaar te lezen zonder dat je weet op 

wat voor site je bent. Maak vervolgens met de leerlingen de stap naar het internet. Open met de 

leerlingen een aantal pagina‟s. Het is handig pagina‟s te kiezen die jij van te voren al bekeken hebt, 

zodat je geschikte voorbeelden kunt geven. Bekijk met de leerlingen wat het onderwerp is van de site 

door naar de homepage te gaan en te kijken van wie de site is en waar het over gaat. 

 

TIP Een andere handige manier om de leerlingen te laten kijken wat voor soort tekst het is, is het lezen 

van de titel van de pagina.  

 

b. Titels lezen, kopjes lezen en globaal lezen 

Om een beeld te krijgen van de inhoud leer je de leerlingen dat zij de titel, de kopjes en de plaatjes 

moeten bekijken. Neem een pagina als voorbeeld. 

 

In dit voorbeeld gebruikt de docent de pagina: http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/ 

Docent:  Ik heb de site van de svb geopend. Ik zoek iets over kinderbijslag. Jullie  

kennen allemaal het woord kinderbijslag he? Hoe noem je deze pagina? 

Leerling:  Homepage. 

Docent:  Ja, dit is de homepage. Van wie is deze homepage? 

Leerling:  Van kinderen. 

Docent:   Van kinderen. Wat staat daar boven? 

Leerling:  Kinderbijslag.  

Docent wijst aan: svb. Sociale verzekerings bank. Wat jullie geleerd hebben in Zebra is hetzelfde  

bij het kijken naar een tekst. Waar kijken we dan altijd als eerste naar? 

Leerling:  Titel. 

Docent:  Naar de titel. Zie jij hier ook een titel? 

Leerling:  Ja. 

Docent:  Wat zou dan een titel kunnen zijn? 

Leerling:  Kinderbijslag. 

Docent: Ja. Kinderbijslag Home. Als je dan nog verder kijkt, wat is dan nog meer 

belangrijk op deze site? 

Leerling:  Plaatjes. 

Docent:  Ja, hier zie je plaatjes. Je hebt nog niks gelezen, maar je weet al waar het over  

gaat. Over kinderbijslag. Je ziet plaatjes met kinderen. Je ziet de titel. 

Kinderbijslag Home. Wat is nog meer belangrijk op zo’n bladzijde? 

Leerling:  De hoofdzaken. 

Docent:  Ja, de hoofdzaken. Hoe noem je altijd die stukjes tekst waar iets boven staat? 

http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/
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Leerling:  De alinea’s.  

Docent:  Een alinea is een stukje tekst. En daarboven staat ook altijd een titel.  

Leerling:  Kleine kopjes 

Docent:  Kun jij aanwijzen wat hier de tussenkopjes zijn? 

 

c. Snap ik het? Kan ik het gebruiken? 

Is de tekst begrijpelijk? 

De tekst is alleen goed bruikbaar als hij ook begrijpelijk is voor de leerling. Laat de leerling de 

begrijpelijkheid van de tekst bepalen met de volgende instructie: 

 Lees de eerste tien regels. 

 Beantwoord voor jezelf de vraag: begrijp ik wat er staat? 

Als dit niet goed lukt, is de tekst mogelijk te moeilijk. Toch is de tekst misschien geschikt. Laat de 

leerling dit uitzoeken met de volgende instructie: 

 Lees nog een stukje van tien regels. Is het nog steeds te moeilijk, ga dan terug naar de hits en 

ga verder met een andere hit.  

 Of: kijk op een andere plaats op de site of je een tekst kunt vinden die makkelijker te begrijpen 

is. 

 

Is de tekst bruikbaar? 

Leerlingen vinden vaak interessante informatie die echter niet altijd relevant is voor het uitvoeren van 

de prestatie. Daarom is het belangrijke dat zij teruggaan naar de oorspronkelijke opdracht en kijken of 

de informatie geschikt is om de prestatie uit te voeren. Laat de leerlingen, nadat zij de tekst gelezen 

hebben, nadenken over de vraag: kan ik hiermee mijn prestatie of een deel van mijn prestatie goed 

uitvoeren? 

 

TIP: Laat de leerlingen de informatie van de geopende site vergelijken met het doel van de prestatie: 

helpt de informatie van deze site om de prestatie goed uit te voeren? 

 

TIP: Laat de leerlingen terugdenken aan het mogelijke antwoord dat ze eerder bedacht hebben. Klopt 

de informatie van deze site met dat antwoord? 

 

4.4 Hoe reflecteer je met de leerlingen? 

Laat een paar groepjes leerlingen voor de klas vertellen wat zij deden toen zij op een bepaalde website 

terecht kwamen. Gebruik daarbij een digitaal schoolbord. Laat ze precies vertellen wat ze dachten en 

waarom ze iets aanklikten.  
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Twee leerlingen laten zien hoe zij de tarieven voor de bioscoop vonden: 

 

Leerling: Wij gingen hierheen.  [typt www.pathe.nl in] 

Docent: Waarom kozen jullie die site uit? 

Leerling: Ik ben daar geweest. 

Docent: Ja, jij kende die bioscoop. Dat is slim. Soms weet je al een site waar je iets kunt  

vinden. Laat eens zien hoe jij zocht op die site. 

Leerling: Dan ga je hier naar Pathe Arena. En dan staat hier Tarieven. 

Docent: O, dat staat wel heel klein. Drukte je meteen op Tarieven?  

Leerling: Nee. Ik ging allemaal kijken. 

Docent: Die kop heet ‘bios info’. Dat betekent vast informatie over de bioscoop. Wat staat  

daar allemaal onder? 

[leerling klikt op ‘Adres en openingstijden’]. 

Docent: Wat zie je nu? Waar gaat dit over? 

Leerling:  Dit is openbaar vervoer, metro, trein. 

[Leerling en docent bespreken het woord openbaar vervoer] 

Docent: Hier staat dus hoe je er kunt komen. 

Leerling: Wij zagen hier tarieven. Maar dat is voor auto.  

Docent: Daar staat: tarief 4 euro 50 voor 4 uur. Anders 2 euro 50 per uur. Het tarief is dus  

hoeveel je moet betalen voor iets. Maar jullie zochten wat het kost om naar de 

bioscoop te gaan. Hoe vond je dat? 

Leerling: Ja, we klikten op Tarieven. En hier staat Tarieven en Normaal. Online is 8 euro 80.  

Ticketmachine is 9 euro 10. En kassa is 9 euro 50.  

Docent: O, dus het is het goedkoopst om online tickets te bestellen. Dat wist ik niet. 

Leerling: En ochtend is goedkoop. En voordeeldinsdag. 

 

 

http://www.pathe.nl/
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5. Evalueren 
 

De laatste fase van het zoekproces bestaat uit het evalueren van de gevonden informatie en het 

beantwoorden van de onderzoeksvraag. De leerling stelt vast of hij genoeg informatie heeft om de 

prestatie te kunnen uitvoeren. Wanneer dit het geval is, kan de leerling de gevonden informatie 

verwerken in zijn eindproduct. Wanneer de leerling constateert dat het nog geen volledig antwoord is, 

zal hij opnieuw een vraag moeten stellen om de missende informatie te achterhalen. De docent heeft 

de taak de leerlingen te helpen met evalueren omdat leerlingen vaak niet uit zichzelf reflecteren op het 

zoekproces.  

 

In de begeleiding besteed je ook aandacht aan het formuleren in eigen woorden. Het is belangrijk dat 

de leerlingen deze hulp krijgen want leerlingen typen graag teksten over, ook als ze de inhoud niet 

begrijpen. 

 

5.1 Wat zie je als dit goed gaat? 

Leerlingen kunnen het antwoord op de vraag in eigen woorden formuleren. Ze kunnen aangeven 

waarom dit het goede antwoord is. De leerlingen begrijpen de gevonden informatie. 

5.2 Wat zie je als dit niet goed gaat? 

Leerlingen kunnen de gevonden informatie niet in eigen woorden formuleren. Leerlingen begrijpen de 

informatie niet voldoende of hebben de zoekopdracht uit het oog verloren. 

5.3 Hoe ziet de begeleiding er uit?  

Besteed aandacht aan: 

a. Het antwoord in eigen woorden formuleren. 

b. Is de vraag voldoende beantwoord? 

 

a. het antwoord in eigen woorden formuleren 

Vertel de leerlingen: “Je moet mondeling het antwoord op de vraag kunnen geven, in hele zinnen. Die 

zinnen schrijf je op. Dan heb je altijd je eigen woorden.” De leerlingen werken in tweetallen. Laat de 

ene leerlingen het antwoord op de vraag vertellen. De andere leerling vult aan. Zo nodig zoeken de 

leerlingen in de tekst naar de juiste woorden.  

Oefen dit klassikaal met de leerlingen aan de hand van een tekst op het bord. Doe voor hoe je de tekst 

leest en in eigen woorden navertelt. Benoem hierbij ook de zoekopdracht. 
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b. Is de vraag voldoende beantwoord? 

Laat een zelfgemaakte tekst of een tekst van de leerlingen zien op het digitale schoolbord. Laat de 

leerlingen nadenken of dit het volledige antwoord is op de vraag. Misschien was de informatie wel 

geschikt, maar niet volledig. In dat geval formuleer je met de leerlingen voor de ontbrekende 

informatie een nieuwe zoekopdracht.  

 

5.4 Hoe reflecteer je met de leerlingen? 

Laat de leerlingen in tweetallen voor de klas presenteren wat ze gevonden hebben. Dit hoeft nog geen 

eindproduct te zijn. Het is ook zinvol tussenproducten te laten presenteren. Open met het digitale 

schoolbord de website waar de leerlingen de informate gevonden hebben. Laat de leerlingen vertellen 

wat het antwoord op hun vraag is. De andere leerlingen moeten meedenken of dit antwoord volledig is 

én of dit het antwoord op de vraag is.  

 

N.B. Zie ook „evaluatie door de docent‟ in het inleidende hoofdstuk voor suggesties voor de evaluatie 

van het proces en van de eindproducten van de leerlingen: de presentatie, het eindverslag en de 

woordenlijsten. In bijlage 3 zijn twee voorbeelden van eindverslagen opgenomen. 
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6. Stimuleren van de woordenschatontwikkeling 
 

Het gebruik van internet is bij uitstek een authentieke situatie waarbij leerlingen actief met taal bezig 

zijn. Dit project biedt daardoor veel mogelijkheden om de taalontwikkeling te stimuleren. De meeste 

leerlingen vinden het bovendien interessanter om bezig te zijn met teksten op internet dan op papier. 

Tijdens het werken aan de prestaties stimuleert de docent de leerlingen samen te werken en veel te 

praten. Het project biedt de gelegenheid tot veel actief taalgebruik en tot veel reflecteren op taal.  

  

Het doel is leerlingen te leren om kritisch om te gaan met geschreven taal én daarbij de woordenschat 

te vergroten. In hoofdstuk 4 is aandacht besteed aan begrijpend lezen. Dit hoofdstuk bevat 

aanwijzingen voor de uitbreiding van de woordenschat van de leerlingen. 

 

6.1 Wat zie je als dit goed gaat? 

Leerlingen zijn bewust bezig met taal. Zij proberen de betekenis van onbekende woorden te 

achterhalen. Zij praten met elkaar over wat ze op moeten schrijven en zijn daarbij kritisch. Leerlingen 

proberen de inhoud te begrijpen van de teksten die zij vinden. Leerlingen zijn zowel met de inhoud 

van de teksten als met de vorm bezig. 

6.2 Wat zie je als dit niet goed gaat? 

Leerlingen gebruiken woorden die ze niet kennen, nemen stukken tekst in zijn geheel over en hebben 

geen begrip van de inhoud. Leerlingen spreken weinig onderling. 

6.3 Hoe ziet de begeleiding er uit?  

Besteed aandacht aan: 

a. woordweb 

b. woordhulp 

c. woordenlijsten 

 

a. woordweb 

Maak aan het begin van het project een woordweb met de leerlingen. De leerlingen bedenken alle 

woorden die zij bij het thema vinden passen en schrijven ze op. Bespreek de woorden met de 

leerlingen. Zorg er voor dat de leerlingen de bij het thema passende woorden activeren alvorens zij 

zelfstandig aan het werk gaan. Vul zelf belangrijke woorden die niet door de leerlingen genoemd 

worden. 
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b. woordhulp 

Leer de leerlingen hoe zij de betekenis van onbekende woorden kunnen achterhalen. Doe de volgende 

strategieën voor: 

 Lees een stukje terug of verder. Zo kun je misschien informatie vinden waaruit je de betekenis 

van het woord kunt afleiden. 

 Kijk naar de afbeeldingen, misschien geven die extra informatie over het woord. 

 Kijk of je het woord in stukjes kunt opdelen. Misschien ken je al een stuk van het woord. 

 Zoek het woord op in een woordenboek of vraag de betekenis aan iemand, 

 

TIP Leerlingen moeten gemakkelijk bij woordenboeken kunnen. Het is handig om een woordenboek 

op de computer te hebben (bijvoorbeeld de cd-rom Van Dale woordenboek Nederlands als tweede taal 

– NT2). De school in het project had hier geen beschikking over. Leerlingen maakten vaak gebruik 

van vertaalprogramma‟s op internet. Veel leerlingen gaven echter aan het lastig te vinden de exacte 

betekenis te kiezen uit de betekenissen die het programma geeft. 

 

c. woordenlijsten  

Maak bij de prestatie een lijstje met de belangrijkste onbekende woorden met een goede omschrijving 

(zie de voorbeelden in bijlage 2). Dit helpt de leerlingen om de opdracht beter te begrijpen en geeft 

hun ideeën voor mogelijke zoekwoorden. Bij de ondersteuning tijdens het werken aan de prestatie kan 

de docent zonodig verwijzen naar dit woordenlijstje. 

 

Geef de leerlingen de opdracht om, als onderdeel van hun prestatie, een woordenlijst te maken van 20 

– 30 woorden die zij op internet tegenkomen en waarvan zij de betekenis niet kennen. De leerlingen 

achterhalen de betekenis met behulp van de woordhulp en maken een zin waaruit de betekenis blijkt. 

De leerlingen leveren deze woordenlijst in als deel van hun prestatie. 

 

TIP: Bespreek aan het eind van de les de woorden bespreken die de leerlingen die les geleerd hebben. 

Laat een leerling een nieuw woord zo uitleggen dat de andere leerlingen ook weten wat het betekent. 

 

TIP: Stel als eis voor de mondelinge presentatie van het eindresultaat dat de leerlingen ten minste vijf 

nieuwe woorden moeten gebruiken en uitleggen. 

 

TIP: Laat de leerlingen vijf woorden kiezen waarvan zij vinden dat ook de andere leerlingen die 

moeten kennen (frequente woorden). De leerlingen schrijven deze woorden groot op een stuk papier 

en hangen dit op in de klas. Om de woorden te consolideren gebruikt de docent de woorden af en toe 

actief in de klas en stelt hij geregeld vragen over de woorden (ook tijdens andere lessen).  
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Bijlage 1: Strategiekaart 
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Stappenplan Internetgebruik 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A. Maak een woordveld. 
 
B. Zet de woorden in groepjes. 

 
C. Bedenk per groepje een aantal vragen. 

 
D. Kies een vraag uit. 
 

 
Bedenk 2 of 3 zoekwoorden bij de vraag. 

 

 
A. Ga naar google en typ de zoekwoorden in. 
 
B. Lees de resultaten. 
 
C. Kies de site die nuttig lijkt. 

 
Lees de informatie. 
 
A. Begrijp je de informatie? 
 
B. Kun je de informatie gebruiken? 

 

Stap 1:  
 

Voorbereiden 
 

Stap 3: 
  

Hits 
selecteren 
 

Stap 2:  
 

Zoekwoorden 
kiezen 

 

Stap 4: 
 

Lezen  
&  

Beoordelen 

Stap 5:  
 

Evalueren 

 
A. Kijk of je de vraag kunt beantwoorden. 

 
- Nee?  

Ga terug naar… 
Stap 2: Zijn er misschien betere zoekwoorden? 
Stap 3: Zijn er misschien betere sites? 
 

- Ja?  
Schrijf het antwoord op de vraag in eigen woorden 
op. 
Ga verder met de volgende vraag 
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Bijlage 2: Voorbeelden van prestaties 
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1. SCHULD       
 

 

 
 
 
Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren schulden hebben. Het Nibud is een organisatie in 
Nederland die mensen helpt bij het omgaan met geld.  
 
Ga naar www.nibudjong.nl. Zoek op deze site wat je beste kunt doen als je schulden hebt. 
Schrijf hierover een artikel voor de schoolkrant. 
 

 
de schuld  = het geld dat iemand anders nog van je krijgt 
omgaan met  = hoe je iets doet (als je goed omgaat met schulden, doe je dingen 
   waardoor je geen schulden meer hebt) 
de organisatie  = een groep mensen die samenwerken  
 
moeilijke woorden bij het lezen van de website: 
de inkomsten  = al het geld dat je krijgt (voor werk, zakgeld enz.) 
de uitgaven  = het geld dat je ergens voor betaalt 
rood staan  = schulden hebben 
het tekort  = het bedrag dat je te weinig hebt 
aansprakelijk  = als je aansprakelijk bent voor schulden, ben jij degene die moet 
   terugbetalen 

 
 
 
 

http://www.nibudjong.nl/


Al Doende Leren - procesbeschrijving 29 

 

2. ZWART WERK 
 

 
 
Een vriend van je biedt je een baantje aan als afwasser in zijn restaurant. Hij belooft je een 
goed salaris. Hij vertelt je dat het wel gaat om zwart werk.  
 
Schrijf een stuk voor de schoolkrant over zwartwerken. Vertel daarin wat zwartwerken is. 
Leg ook uit wat de voordelen en nadelen zijn. Begin met Wikipedia en zoek nog twee andere 
sites. 
 

 
zwart geld  = geld dat je verdient zonder belasting te betalen 
het salaris / loon = het geld dat je elke maand/week krijgt voor het werk dat je doet 
het voordeel  = iets wat goed voor je is 
het nadeel  = iets wat niet goed voor je is 
 
moeilijke  woorden bij het lezen van websites: 
de belasting  = het deel van je salaris dat je aan de staat moet betalen 
de belastingdienst = de groep mensen die ervoor zorgt dat belasting betaald wordt 
de werknemer = iemand die ergens werkt 
de uitkering  = het geld dat je krijgt van de staat als je geen werk hebt 
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3. HET ONTSTAAN VAN GELD 
 
 

 
 

Dit is een Romeinse munt die vorig jaar in Nederland is gevonden bij een archeologische 
opgraving. Doordat archeologen deze munten vonden, weten we dat mensen al in de 
Romeinse tijd betaalden met munten. Toch is geld er niet altijd geweest. Mensen hebben 
ook heel lang zonder geld geleefd.  
 
Schrijf een artikel voor de schoolkrant over hoe mensen vroeger betaalden, voordat er geld 
bestond. Gebruik de volgende website: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/euro/kids/learn_nl.htm 
Je kunt ook Wikikids gebruiken. 
 

 
de Romeinen  = een volk dat vroeger leefde 
de archeologie = de kennis en studie van heel oude voorwerpen die opgegraven zijn 
de opgraving  = het graven naar oude voorwerpen in de grond 
 
moeilijke woorden bij het lezen van websites: 
de landbouwers = de boeren 
het stenen tijdperk = de tijd, heel lang geleden, waarin er nog geen metalen voorwerpen 
   waren 
de uitwisseling = iets geven en er iets anders voor terugkrijgen 
de munt  = het geldstuk 
de waarde  = hoeveel geld je voor iets kunt krijgen 
 
 

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/euro/kids/learn_nl.htm
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4. SKIMMEN 
 
 

 
 
 
 
 
Vorig jaar zijn rond de 27.000 Nederlanders slachtoffer geworden van skimmen. Dat zijn er 
bijna 75 per dag.  
 
Schrijf een stuk voor de schoolkrant over skimmen. Vertel hierin wat skimmen is en hoe je 
het zelf kunt voorkomen. 
 
Gebruik voor deze prestatie Wikipedia en de website 
http://nieuws-uitgelicht.infonu.nl/mens-en-samenleving/22626-hoe-skimmers-
skimmen.html 
 

 
rond de   = ongeveer 
het slachtoffer  = iemand veel nadeel heeft van iets waar hij/zij niets aan kan 
    doen  
voorkomen   = zorgen dat iets niet gebeurt 
 
moeilijke woorden bij het lezen van de websites: 
de magneetstrip  = het stukje van een pas waaraan de computer kan zien van wie 

de pas is 
de fraude   = iemand die fraude pleegt, doet iets oneerlijks met geld 

http://nieuws-uitgelicht.infonu.nl/mens-en-samenleving/22626-hoe-skimmers-skimmen.html
http://nieuws-uitgelicht.infonu.nl/mens-en-samenleving/22626-hoe-skimmers-skimmen.html
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5. BIJBAANTJES IN AMSTERDAM 
 
 

  
 
 
 

Welke bijbaantjes zijn er voor scholieren in Amsterdam? Een bijbaantje betekent dat je naast 
school niet meer dan 8 uur werkt. Je kunt in het weekend werken, maar ook voor of na 
schooltijd.  
Zoek informatie over de volgende bijbaantjes: 

- vakken vullen of caissière bij Albert Heijn (www.ah.nl) 
- werken bij de Hema (www.hema.nl) 
- werken bij McDonalds (www.mcdonalds.nl) 
- reclamefolders bezorgen (www.netwerkvsp.nl) 

Schrijf een stuk voor de schoolkrant over deze bijbaantjes. 
Vertel over ieder baantje: welk werk je precies moet doen, hoeveel uur per week je moet 
werken en hoeveel je verdient (als je dat kunt vinden). Vertel ook of het een leuk baantje is. 
 

 
het bijbaantje   = werk voor scholieren, buiten schooltijd 
de caissière  = iemand die in een winkel achter de kassa zit 
verdienen   = geld krijgen voor het werk dat je doet 
 
moeilijke woorden bij het lezen van websites: 
het salaris   = geld dat je per maand verdient 
de functie  = de naam van een baantje, bijvoorbeeld ‘vakkenvuller’ of   

‘pizzabezorger’  
de werkgever   = de baas  

http://www.ah.nl/
http://www.hema.nl/
http://www.mcdonalds.nl/
http://www.netwerkvsp.nl/
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6. GOEDKOOP UITGAAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrijf in een artikel voor de schoolkrant tien tips op voor een goedkoop avondje uit in 
Amsterdam. Je mag maximaal 10 euro per persoon per avond uitgeven.  
Een tip bestaat uit twee onderdelen: ergens iets gaan eten en daarna ergens naar toe.  
Schrijf bij iedere tip wat het eten kost en wat de kosten van de andere activiteit zijn 
(bijvoorbeeld entree). Beschrijf ook in eigen woorden wat je gaat doen. Zorg ervoor dat je 
tien heel verschillende tips geeft (dus niet overal McDonald´s noemen). 
 

 
goedkoop   = voor weinig geld  
de tip    = het advies 
maximaal   = niet meer dan 
de activiteit   = iets wat je doet 
de kosten   = hoeveel geld je voor iets moet betalen 
de entree   = geld dat je moet betalen om ergens naar binnen te mogen 
heel verschillend  = die helemaal niet op elkaar lijken 
 
moelijke woorden bij het lezen van websites: 
de groepskorting  = als je groepskorting krijgt, betaal je minder per persoon, omdat je 

met een groep bent 
het menu   = de maaltijd, het eten 
het dagmenu   = goedkope maaltijd die je op die dag kunt krijgen 
het gerecht   = iets wat je eet in een restaurant 
inclusief   = met (inclusief een drankje = met een drankje) 
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7. WETTELIJK MINIMUMLOON  
 

  

  
 

 
In Nederland en in veel andere landen is er een wettelijk minimumloon: je mag in die landen 
niet minder verdienen dan dat minimumloon.  
 
Maak voor de schoolkrant een overzicht met informatie over het wettelijk minimumloon 
(per maand) in Nederland en in vijf andere landen in Europa. 
Zet de informatie in een tabel en schrijf er een tekst bij: waar verdien je het meest? En waar 
het minst?  
 

 
wettelijk     = het staat in de wet, het is verplicht  
het loon     = geld dat je krijgt voor het werk dat je doet 
het minimumloon    = het laagste loon 
het overzicht     = de lijst met informatie 
 
moeilijke woorden bij het lezen van websites: 
vergelijken, een vergelijking maken  = kijken naar wat verschilt en wat hetzelfde is 
internationaal    = in verschillende landen 
het dienstverband    = het aantal uren per week dat je werkt 
recht hebben op  = als je recht hebt op iets, dan staat in de wet dat je dat 

moet krijgen 
het salaris     = het loon dat je per maand krijgt 
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8. MICROKREDIET 
 
Dit is Etelvina. Zij heeft vier kinderen. Haar man 
werkt. Toch had ze niet genoeg geld om rond te 
komen. Met microkrediet kon zij een eigen 
bedrijfje beginnen in hangmatten. Ze heeft nu 
genoeg geld om haar kinderen naar school te 
laten gaan.  
 
 
 
 
 

Kijk eerst naar dit filmpje: 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20051031_microkrediet01  
 
Zoek dan op internet drie voorbeelden van mensen die net als Etelvina met microkrediet een 
bedrijfje zijn begonnen. Schrijf voor de schoolkrant over elk voorbeeld een kort verhaaltje, 
zoals het verhaaltje over Etelvina hierboven. Dat doe je zo: 

 Je vertelt eerst wat microkrediet is. 

 In elk verhaaltje schrijf je over: waarom ze microkrediet krijgen; van wie ze 
microkrediet krijgen; wat ze met het geld van het microkrediet hebben gedaan; en 
hoe hun leven is veranderd door het microkrediet. 

 Als je een foto hebt van de mensen die je hebt gevonden, zet je die bij de tekst. 
Zoek op deze websites: 
www.cordaidmicrokrediet.nl 
www.microkredietvoormoeders.nl 
www.fairspirit.nl 

 
het bedrijf  = een groep mensen die iets doen waarmee ze geld verdienen (je kunt 

dit ook alleen doen) 
rondkomen   = alle kosten van het leven kunnen betalen  
eigen    = van haar zelf (het bedrijf is van Etelvina) 
de hangmat   = een slaapplaats die je kunt ophangen 
 
moeilijke woorden bij het lezen van websites 
minimaal   = niet minder dan 
financieren   = betalen 
de ondernemer  = iemand die een bedrijf heeft 
het inkomen   = het geld dat iemand verdient 
investeren  = geld aan iets uitgeven om later meer geld terug te verdienen 
de winst   = geld dat je overhoudt nadat je de kosten hebt betaald 
non-profit   = niet bedoeld om winst te maken 
de lening   = geld dat je krijgt en dat je later moet terugbetalen 
het project  = iets wat je maakt of doet en waar je een tijdje mee bezig bent 
de donatie  = geld dat je geeft of krijgt, bijvoorbeeld voor een goed doel 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20051031_microkrediet01
http://www.cordaidmicrokrediet.nl/
http://www.microkredietvoormoeders.nl/
http://www.fairspirit.nl/
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9. GOEDKOOP BELLEN 

 
Er zijn verschillende bedrijven waarmee je mobiel kunt bellen: bijvoorbeeld T-Mobile, 
Vodafone, Hi en Telfort. Voor mobiel bellen betaal je niet bij alle bedrijven evenveel. Dat is 
belangrijk, want veel jongeren bellen en sms’en veel. Ook bellen ze naar het buitenland.  
 
Schrijf een artikel voor de schoolkrant over prepaid bellen. Je hebt al een telefoon. Zoek uit 
welk bedrijf het goedkoopst is: 
a. als je vooral veel wilt bellen binnen Nederland (100 minuten per maand) 
b. als je vooral veel sms’jes wilt sturen (100 sms’jes per maand) 
c. als je vaak wilt bellen naar een land buiten Europa (kies zelf een land) 
 
Maak gebruik van deze websites: 
www.t-mobile.nl 
www.hi.nl 
www.vodafone.nl 
www.telfort.nl 
 
 

 
het bedrijf  = een groep mensen die iets doen waarmee ze geld verdienen (je kunt 

dit ook alleen doen) 
evenveel  = hetzelfde 
het buitenland = alle landen buiten Nederland 
vergelijken  = kijken naar wat verschilt en wat hetzelfde is 
 

http://www.t-mobile.nl/
http://www.hi.nl/
http://www.vodafone.nl/
http://www.telfort.nl/
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10. STUDIEFINANCIERING 
 

 
 

Stel je voor: volgende maand word je 18 jaar. Je gaat een studie op het MBO volgen. Dat 
kost veel geld. Je ouders kunnen je helpen met 100 euro per maand. Dat is fijn, maar niet 
voldoende: je hebt meer geld nodig.  
Daarvoor kun je terecht bij de Informatie Beheer Groep in Groningen. Daar kun je 
studiefinanciering aanvragen: geld dat je krijgt van de overheid als je ouder dan 18 jaar bent 
en naar school gaat of een studie volgt. Een ander woord voor studiefinanciering is: 
(studie)beurs.  
 
Schrijf een artikel voor de schoolkrant over het aanvragen van zo’n beurs bij de Informatie 
Beheer Groep (IBG).  
In je tekst bespreek je de volgende onderwerpen: 
- hoe moet je bij de IBG een beurs aanvragen? 
- wat voor soort beurzen zijn er voor jongeren van 18 jaar? 
- hoeveel geld krijg je van de IBG als je niet meer thuis woont?  
- hoeveel geld krijg je van de IBG als je nog wel thuis woont? 
- moet je de beurs later terugbetalen als je zelf geld verdient? 
 
Gebruik voor deze opdracht de website: www.ib-groep.nl. Je zoekt op deze website naar 
informatie voor studenten van het MBO. 
 

 
aanvragen   = vragen om iets te krijgen 
de overheid   = de mensen die het land besturen 
 
moeilijke woorden bij het lezen van de website 
de voorwaarde  = iets wat er eerst moet zijn of moet gebeuren 
de wijziging   = de verandering 
het bedrag   = de hoeveelheid geld 
de uitzondering  = iets wat anders is dan normaal 
het inkomen   = het geld dat iemand verdient 

http://www.ib-groep.nl/
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11. BEROEP & SALARIS 
 
 

 
 

 

Er zijn mensen die heel veel geld verdienen: denk maar aan voetballers en zangers. Maar ook 
de koningin verdient veel geld. En er zijn nog meer beroepen waarmee je veel kunt 
verdienen: dokter, advocaat, bankdirecteur.  
 
Schrijf een artikel voor de schoolkrant over werk waarmee je heel veel geld kunt verdienen. 
Maak eerst een lijstje van minimaal vijf beroepen waarvan jij denkt dat je er rijk mee kunt 
worden. Zoek dan voor elk beroep naar informatie over hoeveel je ermee verdient. Je kunt 
daarvoor een voorbeeld nemen, dus een persoon die dat beroep heeft. Maar je kunt ook 
meer algemene informatie zoeken over dat beroep.  
In je artikel moet in ieder geval staan welk beroep het is, wat je doet als je dat beroep hebt 
en hoeveel je ermee verdient (per maand). Zet daar ook de websites bij waar je die 
informatie hebt gevonden. 
 

 
het beroep  = het werk dat iemand doet 
het salaris  = het geld dat je elke maand krijgt voor het werk dat je doet 
minimaal  = niet minder dan 
in ieder geval  = altijd 
de bankdirecteur = de baas van de bank 
de advocaat  = iemand die je kan helpen als je naar de rechter moet 
verdienen  = geld krijgen voor het werk dat je doet 
 
moeilijke woorden bij het lezen van websites 
het brutosalaris = salaris waar nog geen belasting van afgetrokken is 
het nettosalaris = salaris waar de belasting van afgetrokken is
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12. VALS GELD 
 
 
 

 
 
 

Ieder land heeft papieren geld en muntgeld. Dat geld wordt in een fabriek gemaakt. Papieren 
geld is veel waard. Daarom is het bij papieren geld heel belangrijk dat het niet vervalst kan 
worden, dus dat mensen geen vals geld kunnen maken: geld dat heel erg lijkt op echt geld. 
Daarom doen ze in de fabriek allerlei dingen met papiergeld (of bankbiljetten) om het geld te 
beveiligen.  
 
Schrijf een artikel over de manieren waarop de euro-bankbiljetten beveiligd worden en hoe 
je vals geld kunt herkennen. Gebruik ook de illustraties.  
 

 

 
het muntgeld  = de geldstukken 
het papiergeld = de bankbiljetten 
vervalsen  = geld namaken 
vals geld  = geld dat is nagemaakt; geen echt geld 
beveiligen  = beschermen, bijvoorbeeld tegen vervalsen 
de illustratie  = het plaatje, de foto 
het bankbiljet  = het papiergeld 
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13. GELD IN EUROPA 
 
 

 
 
 
In veel landen in Europa betalen mensen met de euro. Maar niet in alle landen!  
 
Schrijf een artikel voor de schoolkrant over geld in Europa. Zoek op internet in welke landen 
in Europa wel met de euro wordt betaald, en in welke landen niet met de euro wordt 
betaald. Zoek voor de landen die niet de euro hebben, op met welke munt je daar kunt 
betalen. Het is leuk als je illustraties bij je artikel hebt van de euro en van andere munten. 
 
 

 
 
de illustratie  = het plaatje, de foto 
de munt  = het soort geld 
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14. GOEDKOOP RECEPT 
 

 
 

 

Zoek op internet naar recepten voor een complete maaltijd die weinig geld kost. Een 
complete maaltijd bestaat uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht (of 
toetje). Je mag met Google zoeken, maar je mag ook deze websites gebruiken: 
 
www.ah.nl/recepten 
www.budgetkoken.be  
 
Schrijf voor de schoolkrant vijf recepten zo op dat iedereen ze kan maken en zet er plaatjes 
bij.  
 

 
goedkoop  = niet duur 
het recept  = tekst waarin staat hoe je eten klaarmaakt 
compleet  = volledig, alles zit erin 
de maaltijd  = het eten 
het voorgerecht = het eerste deel van een maaltijd 
het hoofdgerecht = het belangrijkste deel van een maaltijd 
het nagerecht  = het laatste deel van een maaltijd 
 
 

http://www.ah.nl/recepten
http://www.budgetkoken.be/
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Bijlage 3: Verslagen van leerlingen 
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Geld bestond niet altijd. Tegenwoordig gebruiken we euro‟s, maar 

vroeger hadden we geen geld.  

 

Ruilhandel  

  
 

 

Vroeger ruilden mensen dingen, omdat er toen nog geen geld bestond. 

Bijvoorbeeld: men ruilde een brood voor vijf eieren. Dat heette 

ruilhandel.  

Maar de mensen moesten zelf ook iets hebben om het vlees of de melk 

te kunnen ruilen.  

Daarom is het moeilijk om de waarde te bepalen met ruilen. Dus 

gingen mensen zoeken naar iets waarvan de waarde gelijk was aan  

dat wat ze ruilden.  
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Goederengeld 
 

  
 

Daarom ontstond er goederengeld. Goederengeld was waardevast, 

bijvoorbeeld vee, vlees, schelpen en goud. Die bleven dezelfde waarde 

houden.  

Goud is het beste voorbeeld van waardevast goederengeld, omdat de 

waarde heel lang hetzelfde blijft. Goud kan niet bederven, maar een ei 

wel. Tegenwoordig gebruiken de mensen goud ook als goederengeld.  

 

De eerste munt                                               

 

De eerste munten zijn gemaakt in Sardis rond 634 voor Christus. 

Sardis was de hoofdstad van Lydië (Dat is oud Turkije).  

 

De eerste munt is gemaakt van goud  

                                                       en zilver.  
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STUDIEFINANCIERING 
Als je 18 jaar wordt, dan krijg je studiefinanciering. 

Studiefinanciering is geld dat je krijgt van de overheid om te 

studeren.  

Als je op een hoog niveau zit en je niet meer thuis woont, krijg 

je veel geld. Daarmee kun je ook je andere dingen doen, 

bijvoorbeeld je ziektekostenverzekering betalen. 

 

Delen  

Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, eventueel een 

aanvullende beurs en een OV-studentenkaart. 

 

BASISBEURS 
Iedereen heeft recht op studiefinanciering. Bijvoorbeeld een 

basisbeurs. De basisbeurs is een deel van de 

studiefinanciering. 

 

PRESTATIEBEURS 
De studiefinanciering voor hbo en mbo en universiteit is een 

prestatiebeurs. 

 

Hoe lang? 

Je krijgt de prestatiebeurs tot dat je een diploma haalt. Je krijgt 

meestal vier jaar een prestatiebeurs. Voor een langere studie 

kun je geld lenen. Je moet binnen tien jaar je diploma halen. 

Als je binnen tien jaar je diploma niet haalt, dan moet je de 

prestatiebeurs terug betalen. 

 

AANVULLENDE BEURS 
De aanvullende beurs is geld dat je krijgt van de overheid. Als 

je studiefinanciering wilt, dan kun je ook een aanvullende 

beurs aanvragen. 
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Het inkomen van je ouders bepaalt ook hoeveel geld je krijgt. 

Het gaat om het inkomen van je ouders. 

 

OV-STUDENTENKAART 
De OV-studentenkaart is ook een deel van de 

studiefinanciering. Met deze kaart kun je gratis reizen met het 

openbaar vervoer. 

 

UITWONEND 
Als je niet meer thuis woont dan krijg je geld van de IB-

Groep.  

Dit zijn bedragen van januari 2010 tot en met juli 2010. 

Basisbeurs     € 246,00 

Aanvullende beurs    € 326,83 

Lenen                        € 164,21 

Totaal      € 737,04 

 

Dit zijn bedragen van augustus 2010 tot en met december 

2010. 

Basisbeurs                € 246,00 

Aanvullende beurs   € 328,33 

Lenen                       € 164,21 

Totaal                       € 738,54 

 

INWONEND 
Als je wel thuis woont, dan krijg je ook geld van de IB-Groep.  

Dit zijn bedragen van januari 2010 tot en met juli 2010. 

Basisbeurs   € 75,39 

Aanvullende beurs  €  306 ,90 

Lenen    € 164,21 

Totaal    €  546,50 
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Dit zijn bedragen van augustus 2010 tot en met december 

2010. 

Basisbeurs   € 75,39  

Aanvullende beurs  € 308,40 

Lenen     € 146,21 

Totaal    € 548,00 

 

AANVRAGEN 
Je kunt studiefinanciering aanvragen via Mijn IB-Groep, 

www.mijnIB-Groep.nl.  

Als je  geen gebruik kunt maken van Mijn IB-Groep, dan kun 

je bellen met de IB-Groep. Dit is het nummer: 050-5997755.  

Je moet zorgen dat je alles op tijd aanvraagt. 

Tip: Zorg dat je drie maanden van te voren aanvraagt, voordat 

je 18 jaar wordt. 

 

 
 

 
 

http://www.mijnib-groep.nl/

