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INLEIDING

Digitale leeromgeving
Bij sommige opdrachten heb je hulpmiddelen nodig. Bijvoorbeeld
filmpjes, formulierenof een linknaar eenwebsite. Deze staanallemaal
in de digitale leeromgeving. Het icoontje in de vorm van een wereldbol verwijst naar
de digitale leeromgeving. Om hier te komen ga je naar
digitaal.boomonderwijs.nl/beroepsonderwijs.

Eerste keer inloggen in de digitale omgeving
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.

Daarna kun je aan de slag!

Het is belangrijk omde verwachtingen helder te hebben. Daarombegin ik daar direct
maar mee, dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent.
Dit boek en de bijbehorende digitale omgeving bereiden je voor op de examens
Nederlands op 3F-niveau. Dat is het niveau waarop je wordt geëxamineerd als je een
opleiding doet op niveau 4 binnen het mbo.
Aan alle examenswordt aandacht besteed. Dat zijn de examens Spreken, Gesprekken
voeren, Schrijven en Lezen en Luisteren.
Tegelijk hoop ik je iets mee te geven voor de toekomst. Na je opleiding houd je
ongetwijfeld nog eens een presentatie, al is het maar op de trouwerij van je zus of
broer, of moet je een stuk schrijven dat écht verschil moet maken. Taal en
communicatie stoppen immers niet na je opleiding.

Verantwoording
Waarom schreef ik dit boek? Het antwoord is simpel. Geen van de lesboeken en
methodendieeropditmoment zijn, vind ikoptimaal aansluitenbij joualsBBL-student
die een niveau 4-opleiding doet. Sommige onderdelen zijn overbelicht en andere
onderbelicht. Wat zeker onderbelicht blijft is de werkelijkheid.
Die werkelijkheid is dat jij als student het spannend vindt om een presentatie te
houden, dat je ommoet kunnen gaanmet teksten die je geen bal interesseren en dat
je worstelt met goede teksten schrijven.
Er is in die boeken veel aandacht voor taalverzorging (spelling en grammatica), maar
nauwelijks voor de vraag hoe je aantrekkelijke teksten schrijft. Wanneer is een tekst
eigenlijk aantrekkelijk?Welkewoorden gebruik je enwelke niet?Moet je korte zinnen
(want makkelijk leesbaar) of juist lange zinnen (want intelligent) schrijven?
Dan is ernogdevraagwat jemoetdoenomeenzohoogmogelijk resultaat tebehalen.
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Alles bij elkaar genomen vind je in dit boek de ingrediënten die nodig zijn om je
examens zo optimaal mogelijk voor te bereiden en niet alleen dat. Je kunt al deze
kennis en vaardigheden toepassen in je eigen werk, tijdens je opleiding of in je
privéomgeving. Kortom, je krijgt dubbel Nederlands.

Experts
Voor het samenstellen van dit boek heb ikme vooral laten inspireren door studenten
als jij. Studenten stellen mij vragen die ik nooit vooraf had kunnen bedenken.
Studenten lopen tegen problemen aan waarvan ik vooraf nooit had bedacht dat dat
problemen konden zijn. Studenten zijn open, eerlijk en zeggenwaar het op staat. Dat
is precies waar communicatie en taal voor bedoeld zijn.
Naast de ervaringen die ik als docent en als examinator heb opgedaan, heb ikme ook
nog enigszins ‘wetenschappelijk’ voorbereid. Ik heb gebruikgemaakt van de
deskundigheid vanexperts ophet gebied van spreken, schrijven, communiceren, taal
et cetera. Iedereen van wie ik iets gebruikt heb, staat of in het boek zelf met een
vermelding, of in de aanbevolen literatuur aan het einde van dit boek.

Drillster

Je herkent het vast, je leert iets en amper twee weken later ben je het grootste deel
van je kersverse kennis en vaardigheden alweer kwijt. Het goede nieuws: dat kan
anders. Met de Drillster-leermethode voorkom je dat jouw kennis en vaardigheden
verdwijnen.
In het hoofdstuk Taalverzorging zijn daarom Drillster-opdrachten opgenomen om je
taalvaardigheden eindeloos te oefenen en vooral verder te verbeteren.
Door de Drillster-opdrachten uit te voeren zul je:
• een hoger rendement op je leren behalen
• betere toetsresultaten behalen
• meer zelfvertrouwen ontwikkelen enminder fouten op de werkvloer maken.

Video-uitleg
Elk hoofdstuk start met een video getiteld:Marcel vertelt over.
Ik vertel daarin wat de belangrijkste aandachtspunten in het hoofdstuk zijn. Bekijk
deze video’s steeds en beantwoord de bijbehorende opdracht voordat je verdergaat
met het hoofdstuk.

Bekijk de video waarin Marcel zich voorstelt.
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Uitgewerkte voorbeelden
Indit boekworden taalproducten, zoals presentaties, gesprekkenen schrijfproducten
aan de hand van de theorie stap voor stap opgebouwd. Uiteindelijk staan in de
hoofdstukken volledig uitgewerkte voorbeelden,maar omhet je bij de voorbereiding
op het examen wat makkelijker te maken zijn de voorbeelden uit de hoofdstukken
Spreken en Schrijven ook verzameld in een apart hoofdstuk (Hoofdstuk 7) achterin
het boek.

Extra opdrachten
In de digitale omgeving BoomDigitaal staan voor elk hoofdstuk extra opdrachten. In
de loop van de tijd worden deze telkens aangevuld.

Ben je docent?
Als docent van een BBL-opleiding heb je weinig tijd om je studenten
voor te bereiden op de examens. Vaak heb je gedurende de opleiding niet meer dan
drie tot vier perioden van tien weken om je studenten klaar te stomen.
Dit boek en de bijbehorende digitale omgeving kunnen je daarbij helpen. De
hoofdstukkenzijn ingedeeldnaardeexamenswaaropdestudentenwordenvoorbereid.
In elk hoofdstuk staat de benodigde theorie en staan veel concrete voorbeelden die
studenten in de praktijk en/of op het examen tegen kunnen komen.
Bij elk hoofdstuk hoort een voorbeeldleswijzer en een aantal oefeningen die in de
digitaleomgevingklaarstaan.Demeesteoefeningenkunnendestudenten zelfstandig
maken en controleren. Dat zal niet altijd gaan. Schrijfwerk eist bijvoorbeeld toch de
hand van de docent.
De voorbeeldleswijzer gaat uit van drie perioden van elk tien weken om studenten
voor te bereiden op de examens. Je kunt daar als docent naar hartenlust op variëren,
afhankelijk vande tijd die je tot je beschikkinghebt enhoehet vakNederlandsbinnen
je opleiding is georganiseerd.

En nu?
Ik hoop dat je je als student na het doorwerken van deze stof goed voorbereid voelt
op je examens. En niet alleen dat. Ik hoop ook dat je na je schoolcarrière nog eens
teruggrijpt naar dit boek. Vooral op demomenten dat de zenuwenweer even door je
lijf gieren, omdat je toch een presentatie moet houden of een e-mail moet schrijven
waar veel van afhangt.

Voor nu wens ik je veel succes met de voorbereiding op je examens.

Marcel Heunks
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HOOFDSTUK 1
SPREKEN

Het begin
Daar stond ik dan. Voor het eerstmoest ikmijn collega's toespreken. Ikweet niet eens
meer waarover het ging. Het was mijn eerste optreden als spreker, dat weet ik nog
wel. Hoe ikmij erdoorheen geworsteld heb? Geen idee. Kreeg ik applaus?Weet ik ook
niet meer.
Misschiendenk jeerhetzelfdeoverals ikdestijds.Dat jebij het ideevaneenpresentatie
geven al een kriebel in je buik voelt opkomen. Je bent niet de enige. Meer dan 90%
van demensen heeft inmeer of minderemate last van spreekangst [Richmond, V. P.,
& McCroskey J. C. (1989).] Net al jij staan ze liever niet voor een groep, al bestaat die
groep uit slechts twee examinatoren.
Wat je eraankunt doen is jemaximaal voorbereiden,want traininghelpt echt [Rodger
Clayton Bednar, B.A. (1991).]. Ik wil je daar met dit hoofdstuk heel graag bij helpen.
Allereerst kijken we hoe het fundament van een presentatie in elkaar zit. Daarna
bouwen we op dat fundament een presentatie die staat als een huis en uiteindelijk
passen we allerlei verfraaiingen toe die het publiek (of het nou examinatoren, je
collega’s of congresgangers zijn) omver blazen.
Met al die voorbereidingen kun leren spreken als… jezelf.



Opdracht 1 Marcel vertelt over spreken
Bekijk de video over spreken.

Wat is de kernboodschap van Marcel?

Opdracht 2 Presenteren
a. Wanneer was jouw laatste presentatie?
b. Kun je nog terughalen hoe je je toen voelde?
c. Wat zou je bij een volgende presentatie anders willen doen?

De heilige drie-eenheid van het spreken
Elke presentatie heeft drie onderdelen die er altijd inzitten. Het maakt daarbij echt
niet uit of depresentatiedoorBarackObama,MarkRutteof door jouwordt gehouden.
De drie onderdelen vormen het fundament van elke presentatie. Bovendien hebben
zealle drie eeneigen rol in het stuk. Ze vormen sameneenkrukjemetdrie poten.Haal
je een van de poten weg, dan valt het krukje onherroepelijk om. Omdat ze samen zo
belangrijk zijn en niet zonder elkaar kunnen, noem ik ze de heilige drie-eenheid van
het spreken.
Wat zijn dan die drie poten die het krukje overeind moeten houden? Dat zijn de
inleiding, het middenstuk en het slot.
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Laten we beginnenmet een voorbeeldpresentatie:

Stel je eens een tompouce voor. Twee knapperige stukken koek, de stevige gele
bakkersroom ertussen en dit alles afgemaakt met een glanzende, roze laag glazuur.
Loopt het water je in de mond? Goed, laat dat beeld direct los. Mijn naam is Brenda de
Boer en ik ga jullie vertellen over mijn stageproject en hoe ik daardoor als leerling-kok
vanaf nu anders tegen tompouces aankijk.

De opdracht die ik kreeg was dat ik een voorgerecht moest maken en dat het een
tompoucemoest zijn. Net als jullie had ik ook het gebakje in gedachten, maar dat kon
natuurlijk niet. Eerst dacht ik datme dat nooit zou lukken,maar ik vond de uitdaging te
mooi om het niet te doen. Dus ik ging aan de slag.
Als eerste probeerde ik erachter te komen of je ook een zoet voorgerecht kunt hebben.
Dat werd niets. Daarna ben ik uitgegaan van de vulling. Als je eenmousse maakt, kan
dat de vulling zijn. Ik wist nog van de lessen op school hoe je eenmousse moet maken
en dat je die ookmet bijvoorbeeld zalm kunt maken.
Daarna heb ik gekeken naar de koek aan de onderkant en de bovenkant. Daarvoor heb
ik bladerdeeg gebruikt, maar niet zomaar bladerdeeg. Ik heb daar allerlei kruiden aan
toegevoegd die goed passen bij zalm. Voorbeelden zijn dille, peterselie en oregano.
Als laatste moest ik ook iets voor de glazuurlaag hebben. Daarvoor heb ik een eigen
kruidenkaas gemaakt. Alles bij elkaar was het eenmooi voorgerecht.
Mijn stagebegeleider vond dat het goed gelukt was, maar hij vond het niet heel erg
origineel.
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Daarmee kom ik op een voordeel en een nadeel vanmijn aanpak.
Het voordeel is dat ik snel aan de slag kon, omdat ik dicht bleef bij het idee van de
tompouce die we allemaal kennen. Maar dat is ook een nadeel, want daardoor heb ik
niet buiten de kaders gedacht en dat hadmijn stagebegeleider wel graag gezien.
Nu wil ikzelf nog een project waarbij ik mezelf uitdaag om juist wel buiten de kaders te
gaan denken.
Toch ben ik wel tevredenmet hoe het is gegaan. Daar heb ik twee redenen voor. Als
eerste is het me gelukt om zelf een oplossing te vinden. En als tweede heb ik het
stapsgewijs aangepakt.
Mijn valkuil voor een volgend project is dat ik te snel denk dat ik iets heb. Daardoor kan
het zijn dat ik niet buiten de kaders ga en dat zou zonde zijn.

Het was eenmooi project en samenvattend heb ik een tompouce gemaakt waar toch
niet veel mensen in eerste instantie aan denken. Ik begon bij het gebakje dat iedereen
kent en ik ben geëindigd bij een voorgerecht met zalm.

Dit is een projectbeschrijving die een examenopdracht had kunnen zijn. De witregels
markeren in dit geval de overgang van inleiding naarmiddenstuk en vanmiddenstuk
naar slot. Denk je eens in dat één van deze onderdelen ontbreekt. Zonder inleiding
begin je plompverloren. Zonder middenstuk heb je geen inhoud en zonder slot zit
iedereen je aan te kijken met een blik van ‘Komt er nog wat?’

Opdracht 3 Opwarmen
Deopdrachtenover sprekengaanervanuitdat jenognietweetwat jeexamenopdracht
precies gaat zijn. Echter, mocht je al precies weten wat je voor je examenmoet doen,
dan kun je opdracht 3 tot en met 8 gebruiken als voorbereidende opdrachten. Je
maakt dan de opdracht op basis van de examenopdracht die je hebt gekregen.

In dat geval kun je de eindopdracht als een checklist gebruiken. Je controleert of alle
onderdelen van je presentatie opde juistemanier erin zitten. De stof tijdens de lessen
kun je direct koppelen aan onderdelen van je presentatie, waardoor je gedurende de
lessenreeks je eindpresentatie stukje bij beetje opbouwt.

Bekijk de presentatie en beantwoord de vraag.

Wat valt je allemaal op aan deze presentatie?

Opdracht 4 Pitch jezelf
De opdracht Pitch jezelf bestaat uit twee onderdelen:
• Bereid een pitch voor van maximaal twee minuten waarin je jezelf op een

verrassende wijze voorstelt.
• Houd deze pitch voor je klasgenoten.
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