
Thema Niveau

Projectmatig werken in de NT2-klas

Podcastproject ‘Echt gebeurd’ Vanaf niveau B1

Een leuk luister- en spreekproject voor gevorderden op niveau B1-B2 maakt gebruik van de
podcastverzameling met korte verhalen genaamd ‘Echt gebeurd’ op www. echtgebeurd.net. Deze
website is een initiatief van onder anderen Paulien Cornelisse. Op de website vertellen mensen in
geluidsopnames van gemiddeld 10 minuten, waargebeurde, vaak hilarische, verhalen uit hun eigen
leven. 

Dit taalproject kun je het beste spreiden over een wat langere periode. Laat bijvoorbeeld eens per
maand enkele taalleerders een nieuw verhaal (kort) navertellen, totdat iedereen een keer aan de
beurt is geweest. 

Geef om te beginnen de hele groep de huiswerkopdracht om een bepaalde podcast twee keer te
beluisteren. Tijdens de tweede keer luisteren maken ze aantekeningen die ze mogen meenemen
naar de les. Om de taalleerders op weg te helpen met deze luisteropdracht, beluister je van
tevoren zelf de betreffende podcast ook een paar keer, terwijl je sleutelwoorden noteert. Die
bespreek je vooraf met de groep. 

Laat de taalleerders in de volgende les eerst in tweetallen oefenen met het navertellen.  Tijdens het
oefenen mogen ze hun aantekeningen gebruiken. Zodra je de indruk hebt dat er voldoende is
geoefend, wijs je een of een paar taalleerders aan die het verhaal aan de groep navertellen zonder
hun aantekeningen te gebruiken. Zij worden beoordeeld op hun spreekvaardigheid aan de hand
van de criteria. 

Eventueel kun je vervolgens met de hele groep een gesprek naar aanleiding van de thematiek van
de podcast voeren. Is er in hun leven wel eens zoiets gebeurd? Wanneer, waar, met wie? Wat
vinden de taalleerders van de inhoud van het verhaal? Zou je dit zelf doen? Waarom wel of niet? 

De opdracht

Doelstellingen:

Oefenen van globaal luisteren (de grote lijnen leren horen)
 Oefenen met aantekeningen maken 
 Oefenen met samenvatten

Mogelijke doelstellingen



Mogelijke criteria:

Je aantekeningen bevatten de belangrijkste informatie uit het verhaal. 
Je aantekeningen zien er overzichtelijk uit (puntsgewijze opsomming etc.).
De belangrijkste woorden uit het verhaal zijn gebruikt.
 Er zijn symbolen gebruikt (cijfer, pijltjes etc.).
Er staan geen voorbeelden in de aantekeningen (alleen grote lijnen). 

Je geeft een goede samenvatting van het verhaal. 
 De woordkeuze is passend en je maakt meestal correcte zinnen. 
 Je leest niet voor. 
 Je kijkt je publiek aan en je bent goed te verstaan. 
 Je spreektempo is niet te laag en niet te hoog 

Mogelijke criteria 

Schrijfopdracht:
1.
2.
3.
4.
5.

Spreekopdracht:
1.
2.
3.
4.
5.

 

Luister- en schrijfopdracht: aantekeningen maken 
Luister twee keer naar de van tevoren afgesproken podcast, waarvan de docent in de les al een
aantal belangrijke woorden heeft besproken. Luister de eerste keer globaal:  probeer het verhaal in
grote lijnen te begrijpen. Maak tijdens de tweede keer luisteren aantekeningen. Neem je
aantekeningen mee naar de volgende les. 

Spreekopdracht: een verhaal samenvatten 
Vat in ongeveer twee minuten het verhaal uit de podcast samen. 

Opdrachten


