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Inhoud

• theoretische achtergrond

• DUB-aanpak

• praktische tips 

• 12 werkbladen bij Alles is Liefde

• 3 toetsen (taalvaardigheid, 

woordenschat, evaluatie)



Hoe vaak heb jij een speelfilm(fragment) gebruikt 
in een NT2-cursus?

a) nooit

b) een enkele keer

c) één keer per cursus

d) elke week 1 tot 4 keer 

Poll 1



1. Waarom films in de 
les?



Films in de NT2 les

A. Film bevat natuurlijke, dagelijkse taal in relevante visuele en 

sociale situaties; 

B. De film en de taal kunnen zo vaak als je wilt herhaald worden 

C. Kijkers zijn nieuwsgierig naar het verhaal, wat motiveert 



2. DUB - theorie



Taal als dynamisch systeem

Dynamic 

Systems 

Theory 



Taalleren door gebruik van taal

Usage-based 

Language 

Learning



Authentieke input in het leslokaal?

Analyse 

effectiviteit 

onderwijs

A. Grote hoeveelheid 

authentieke input centraal

B. Herhaling van de input

C. Aandacht voor 

betekenis en vorm



Geschikte films



Welke film is geschikt voor jouw cursisten, denk je?

a) Zwartboek

b) Alles is liefde

c) Dunya & Desie

Poll 2



3. DUB – aanpak 
in de les



DUB-aanpak in de les

• Wanneer? Als opwarmer/afsluiter in de les of als rode draad

• Acties: 
- filmfragmenten selecteren
- vragen bedenken bij ieder fragment
- tekst op PowerPoint-sheets zetten (2-3 regels per sheet)
- onbekende woorden en idioom voor uitleg selecteren
- werkvormen bij de fragmenten bedenken

• In de les bespreken van filmfragmenten volgens stappenplan. 



Stap 1: eerste contact
• Bekijk het fragment zonder 

ondertitels en specifieke instructies

• De voorkennis is de vorige filmscene



Stap 2: controleren
• De docent controleert of de 

cursisten de belangrijkste 
gebeurtenissen hebben begrepen 
door 2 vragen te stellen



Stap 3: tweede contact

• De cursisten bekijken het fragment nogmaals

• De cursisten moeten aandacht besteden aan wat de karakters zeggen

Voorbeeld: Wat zegt K. tegen S. als hij binnenkomt?



Stap 4: derde en vierde contact

• Derde contact: 

• De docent presenteert de taal op PowerPoint-sheets

• Doel is om de taal in geschreven vorm te verwerken.

• Vierde contact: 

• De tekst wordt hardop gelezen

• Doel is om zelf met de uitspraak en intonatie te oefenen

• Onbekende woorden en woordgroepen worden uitgelegd.



Stap 5: vijfde contact

• Indien gewenst de scene nog een keer bekijken

• Bij sommige scenes hoort een activiteit, bijv: 

• Een scene naspelen

• Een dialoog in de goede volgorde leggen

• Een eigen verhaallijn schrijven

• Doel: de taal op speelse wijze nogmaals herhalen



4. Voorbeeld uit de 
lespraktijk



Rudolf: U loopt trouwens wel het leukste zak van allemaal! 

Valentijn: Pardon? zaklopen



Rudolf: Op Koninginnedag, wanneer u met de familie al die leuke 
oudhollandse spelletjes moet doen. Nou, als u zakloopt, dan kun je mij 
wegdragen. 

Valentijn: We doen ons best. 
Je best doen op iets /voor iemand 
= moeite doen, ergens voor gaan 



Woordenschat Vertaling, synoniem, beschrijving
- zaklopen
- je best doen op iets /voor iemand
- …



5. Werkbladen











6. Toetsvormen



Toets 1

• 20 vragen 

• filmfragment van 

ongeveer 15 minuten 

• methode-afhankelijk 

• meerkeuze luistertoets 



Toets 2

• 20 vragen

• 30 minuten de tijd

• methode-afhankelijk

• meerkeuze woordentoets



Toets 3

• 6 vragen

• 15 minuten

• evaluatievragen

• meerkeuze woordentoets





In hoeverre kunnen speelfilms bijdragen 
aan NT2-onderwijs?

a) helemaal niet

b) enigszins

c) speelfilms hebben veel potentieel voor het  
NT2-onderwijs

Poll 3



7. Terugkijken

Wat nemen we mee 
van deze webinar naar 

de lespraktijk?

Films in de les: 
wanneer en 

hoe?

Voorbeeld uit 
de lespraktijk

Opbrengst 
Films in de les
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