
Derde Ronde Nederlands voor buitenlanders       

Les 15 Nederland in 2060

preseNtatieOpdracht 1 – ruimtereizeN

U heeft een reisbureau en u verkoopt ruimtereizen. U geeft een informatieavond aan belangstellenden. Geef in 

een presentatie van vijf minuten informatie over de reis, de techniek en de veiligheid. Geef in uw presentatie 

antwoord op de volgende vragen:

•	 Waar gaat de reis naartoe?

•	 Hoe lang duurt de reis?

•	 Hoe ziet de raket die u gebruikt eruit en hoe werkt-ie? (let op dat u hier geen al te technisch verhaal van 

maakt)

•	 Wat kunnen/moeten de passagiers onderweg en op de bestemming doen?

•	 Wat voor veiligheidsmaatregelen neemt uw reisbureau?

•	 Hoe kunnen passagiers zich voorbereiden op de reis?

U kunt gedeeltelijk uw fantasie gebruiken, maar zoek ook informatie die u kan helpen om het zo realistisch 

mogelijk te brengen.

preseNtatieOpdracht 2 – NaNOtechNOLOgie 

U gaat aan uw medecursisten een presentatie van vijf minuten geven over nanotechnologie aan de hand van 

een of twee toepassingen van nanotechnologie uit de medische industrie, materiaaltechniek, voedsel en/of 

intelligente producten. Maak uw verhaal niet te technisch, zodat iedereen het kan begrijpen.

Geef in uw presentatie antwoord op de volgende vragen:

•	 Welke mogelijkheden zijn er nu al? 

•	 Wat is er in de toekomst nog meer mogelijk?

•	 Wat zijn de voor- en nadelen/gevaren van deze toepassingen? 

•	 Wat is uw mening? Moeten we hiermee doorgaan of juist stoppen?

U kunt naast de tekst bijvoorbeeld informatie gebruiken van: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/

detail/1813414/2010/10/26/De-producten-van-de-toekomst-in-de-NANO-Supermarkt.dhtml 

Als u informatie zoekt, let er dan op dat uw informatie gebruikt die bedoeld is voor gebruikers en die niet al te 

technisch is.

preseNtatieOpdracht 3 – 3d-priNters

U bent architect en wilt een woning gaan printen. U legt op een verjaardag aan uw buren en kennissen in vijf 

minuten uit hoe u dat gaat doen en wat de voor- en nadelen zijn van deze manier van bouwen. Ook vertelt u wat er 

in de toekomst nog meer mogelijk is met 3D-printen. U kunt onder andere het volgende artikel gebruiken:

http://www.nvm.nl/actual/januari_2013/nederlands_architect_maakt_printwoning.aspx 

preseNtatieOpdracht 4 – pLaNNeN vOOr eeN kuNstmatige berg

U heeft een plan bedacht voor een kunstmatige berg in Nederland. U geeft een bijeenkomst voor bedrijven en 

overheden die geïnteresseerd zijn in uw plan. U probeert hen zo enthousiast te maken voor uw plan dat ze willen 

gaan investeren in uw project.
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Geef in uw presentatie antwoord op de volgende vragen:

•	 Hoe bent u van plan de berg te maken? 

•	 Wat is er allemaal mogelijk in en op uw berg? 

•	 Wat denkt u dat het ongeveer gaat kosten? 

•	 Waarom is het interessant voor bedrijven/overheden om geld in jouw plan te investeren?

Informatie over dit (echt bestaande) plan kunt u o.a. vinden op:

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/38552/binnenkort_fietsen_op_alpe_du_flevo_ 

http://www.diebergkomter.nl/ 

preseNtatieOpdracht 5 – zeewier

U bent betrokken bij een proef met het produceren van zeewier. U houdt een informatiebijeenkomst voor 

belangstellenden (dus maak het niet te technisch) waarin u probeert mensen enthousiast te maken voor 

zeewierteelt. Beantwoord in uw presentatie de volgende vragen: 

•	 Hoe telen jullie de zeewier (op een duurzame manier)?

•	 Waarom is Nederland een goed land is voor zeewierteelt? 

•	 Waarvoor kan je zeewier gebruiken? 

•	 Wat is het belang is voor de economie en voor het milieu? 

•	 Hoe kan zeewier bijdragen aan het wereldvoedselprobleem?

Voor informatie die u kunt gebruiken, zie bijvoorbeeld: http://www.zeewier.info/download/zeewierteelt_heeft_

de_toekomst.pdf 

preseNtatieOpdracht 6 – rObOts vOOr iN huis

U verkoopt robots voor in huis. Leg in een presentatie van vijf minuten aan uw klanten zo precies mogelijk uit hoe 

uw nieuwste type robot werkt, wat ze ermee kunnen doen en waarom dit zo’n goede aankoop is. Zoek informatie 

over een bestaande moderne robot (bijv. de stofzuigerrobot) en presenteer deze als uw robot. Natuurlijk laat u ook 

een of meerdere plaatjes van uw robot zien.
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