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Aan de slag met CODE Plus deel 4

Als je hiervoor met CODE Plus deel 1, 2 en 3 hebt gewerkt, zie je dat er 
verschillen zijn.
In CODE Plus deel 1, 2 en 3 bestond ieder hoofdstuk uit vier taken. De 
hoofdstukken van CODE Plus deel 4 zijn verdeeld in vier subthema’s. De 
thema’s en opdrachten zijn op dit taalniveau abstracter en groter. Ze 
passen niet meer binnen ‘een taak’.

Een subthema heeft drie delen:  
Vóór de les, In de les en Na de les.

De opdrachten van Vóór de les bereiden de les voor.
Je doet ze alleen, voordat je naar de les komt.
Dit zijn: 
-  luisterteksten met opdrachten
-  leesteksten met opdrachten
-  woordenschatoefeningen.

Het deel In de les doe je in de les, met andere cursisten.
Dit zijn:
-  ‘praat’vragen bij de lees- en luisterteksten
-  andere spreekopdrachten bij het subthema
-  oefeningen met de docent (bijvoorbeeld luisteren of uitspraak).

Het deel Na de les bevat (schrijf)opdrachten die je alleen doet, na de les.

De lees- en luisterteksten in CODE Plus deel 4 zijn langer, hebben meer 
inhoud en nodigen uit om ook over te praten. Daarom zijn er nu ook 
vragen opgenomen die je samen met een andere cursist bespreekt, in de 
les. 
Het kunnen twee soorten vragen zijn:
-  Vragen bij de inhoud en de taal van de teksten. Dit zijn vragen om de 

tekst nog beter te begrijpen.
-  Vragen naar een mening of een persoonlijke reactie.

Nieuw in CODE Plus deel 4 is ook dat elk hoofdstuk opdrachten heeft voor 
het Staatsexamen NT2 programma II.
Deze opdrachten lijken in vorm sterk op de vragen die je in het 
Staatsexamen krijgt en bereiden je daarom goed voor op dit examen. Er 
zijn spreek- en schrijfopdrachten in dit onderdeel.

We wensen je veel succes bij het doorwerken van CODE Plus deel 4!
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Uitleg van de symbolen

Deze opdracht maak je op de computer. Je gaat naar een tekst luisteren, 
een video of een illustratie bekijken of oefenen met nieuwe woorden.

Je gaat naar de computer, www.codeplus.nl. Je kiest CODE Plus deel 4, je 
kiest een hoofdstuk en je kiest een subthema.

Bij sommige opdrachten hoort een werkblad. De werkbladen krijg je van 
je docent.

Sommige opdrachten doe je niet in de klas, maar buiten het lokaal of 
buiten de school. Je moet dan bijvoorbeeld naar een winkel.

Bij deze opdracht moet je iets zoeken op internet.

Deze opdracht doe je met een andere cursist samen.

Deze opdracht doe je met twee andere cursisten.

Deze opdracht doe je met drie andere cursisten.

Deze opdracht doe je met de hele groep. Je krijgt uitleg van je docent.

Deze opdracht doe je met de hele groep. Je bekijkt samen een video of 
luistert naar een audiotekst en doet een opdracht.

In deze opdracht moet je een tekst lezen in een beperkte tijd. Je krijgt de 
tekst van je docent.

In deze opdracht moet je snel een reactie geven op een uiting van de 
docent. 

In deze opdracht werk je met een groepje aan de vorm van taal. Je moet 
samen een tekst reconstrueren die de docent heeft voorgelezen.
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8 hoofdstuk 1 | IntroductIe

Introductie

  Welkom bij CODE Plus!

Voor je begint: bij dit boek hoort een voucher voor toegang tot het online 
oefenmateriaal. Heb je dit boek tweedehands gekocht of is het al door iemand 
anders gebruikt, koop dan een nieuw voucher via de boekhandel of  
www.codeplus.nl.

 1 Beantwoord de vragen.

1 Dit hoofdstuk gaat over communicatie. Wat is communicatie volgens 
jou? Kun je dat in een paar woorden opschrijven?

 

2 Kijk nu in het woordenboek. Wat staat daar bij ‘communicatie’? Schrijf 
de betekenis op.

 

 2 Lees de vraag en de tekst. Beantwoord de vraag.

Deze tekst gaat over een sprekende computer. Kijk naar de definitie van 
communicatie die je hebt opgeschreven. Gaat het in de tekst over 
communicatie?

 

sprekend toilet pakt viespeuken aan
Een sprekende computer op de toiletten in theater De Balie spreekt bezoekers aan 
die zich niet goed gedragen. Wie bijvoorbeeld de wc-bril niet omhoog doet, op het 
toilet rookt of te veel toiletpapier gebruikt, krijgt commentaar van de computer. Het 
kan ook gebeuren dat de computer een hele tijd niets zegt en dan opeens begint te 
hoesten. Dit bijzondere gebruik van de computer is door een kunstenaar bedacht.
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9

1 Verbale en non-verbale 
communicatie

	i i i	 Vóór de les

 1 Lees de tekst.

Verbale en non-verbale communicatie
Uit onderzoek blijkt dat nog geen 10 procent van de communicatie tussen mensen 
wordt overgebracht door woorden. Non-verbale communicatie speelt een veel 
belangrijkere rol: de stem, de toon waarop iemand iets zegt, de gezichtsuitdrukking 
en de lichaamstaal.

 2.1 Lees de vragen en de tekst. Beantwoord de vragen.

1 Het onderwerp van de tekst is ‘een praatje maken’. Bij dit onderwerp 
wordt een belangrijke vraag gesteld, waarop de tekst vervolgens zelf 
antwoord geeft. Welke vraag is dat? Onderstreep de vraag in de tekst.

2 Welke conclusie past het best bij de tekst?
 a Het maken van een praatje is geen vorm van communicatie.
 b Het maken van een praatje is ook mogelijk als je bang bent.
 c Het maken van een praatje kun je leren.

een praatje maken
Stel je voor: je bent alleen op een congres, en in de pauze sta je met je kopje koffie, 
tussen minstens honderd onbekende mensen uit jouw vakgebied, een beetje om je 
heen te kijken. Je wilt wel een praatje maken. Je weet misschien zelfs al wie je zou 
willen aanspreken, maar hoe pak je dat aan zonder dat je het gevoel hebt dat je je 
opdringt?

Het begin is soms moeilijk
Wie op een zakelijke bijeenkomst wil netwerken, weet dat je een praatje móét 
maken voordat je een echt gesprek kunt voeren. Mensen voelen zich echter vaak 
ongemakkelijk op dit soort bijeenkomsten. Volgens Marjolijn van Burik, 
communicatietrainer en auteur van het boek Een praatje maken, speelt status 
daarbij een belangrijke rol. Je zit tussen mensen uit je vakgebied of mogelijke 
klanten en je denkt: als ik iemand aanspreek, moet ik wel een interessante indruk 
maken. ‘Die gedachte kan voor spanning zorgen, waardoor je niet zo gemakkelijk 
iemand aanspreekt die je niet kent. Ook kunnen in zo’n situatie angstige 

5

10
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10 hoofdstuk 1 | subthema 1

jeugdervaringen naar boven komen; je bent misschien bang om weggestuurd te 
worden of om een boze blik te krijgen omdat je dat als kind hebt meegemaakt. Die 
angsten en zenuwen die daarbij horen, moet je onder controle zien te krijgen’, zegt 
Van Burik. Haar advies is: ‘Goed kijken naar de ruimte, de mensen en de interactie. 
Hierdoor verdwijnt het gevoel dat je een vreemdeling bent.’ Verder adviseert ze te 
bedenken met welk type mensen je meestal gemakkelijk contact legt, en daarmee te 
gaan praten. ‘Zijn het mannen of juist vrouwen? Dikke mensen, jongere of oudere? 
Iedereen heeft daar onbewust een bepaalde voorkeur in.’

Contact maken
Contact leggen begint met kijken. Om oogcontact te krijgen, moet je soms even 
bewegen, even om iemand heen lopen, zodat hij gaat kijken. En dan volgt de 
openingszin. ‘Neem de tijd’, zegt Van Burik. Mensen hebben de neiging veel te snel 
een echt gesprek te beginnen. Maar dan heb je eerder kans dat je brokken maakt, 
dan dat je contact legt. Het onderwerp dat je kiest moet het liefst zo neutraal 
mogelijk zijn: het weer, de file, de kwaliteit van de koffie, hoe warm het binnen is, 
hoe koud of hoe druk. Je hoeft helemaal niets interessants te zeggen. Doel van die 
oppervlakkige gesprekjes is te zoeken naar iets waar je samen over kunt praten. Het 
is een soort ritueel dat nodig is om écht contact te kunnen leggen. Je kunt 
vervolgens je gesprekspartner een prettig gevoel geven door te gaan spiegelen: je 
gaat op ongeveer dezelfde manier staan of zitten als de ander, iets wat beiden een 
ontspannen gevoel kan geven.

Contact met een groepje
Van Burik heeft voor het contact maken met een groepje het volgende advies. Stap 
één: maak oogcontact met iemand uit de groep. Stap twee: wacht tot je via dat 
oogcontact ‘toestemming’ krijgt om bij de groep te gaan staan - de persoon met wie 
je oogcontact hebt gemaakt, zal een stapje opzij doen. Dan stel je jezelf voor. Om 
vervolgens te zeggen: ‘Maar ik onderbrak jullie’, zodat het groepsgesprek weer 
verder kan gaan. Ze benadrukt dat het belangrijk is om goed te luisteren: ‘Luisteren 
is een vorm van aandacht geven en iedereen krijgt graag aandacht.’ Maar ook de 
beste luisteraar kan met pijnlijke stiltes te maken krijgen als even niemand iets zegt. 
Het is dan goed om ‘even een drankje te halen’, dat geeft wat tijd om een nieuw 
onderwerp te verzinnen.

 2.2 Lees de vragen. Lees de tekst nog een keer. Beantwoord de vragen.

1 Welke reden kan iemand hebben om op een congres een onbekend 
persoon aan te spreken? Onderstreep een zin in de tekst.

2 Welke twee adviezen geeft Marjolijn van Burik om zenuwen onder 
controle te krijgen? Onderstreep twee zinnen in de tekst.

3 Wat kun je doen om contact te maken en een praatje te beginnen met 
één persoon? En hoe doe je het met een groepje? Maak twee schema’s 
en schrijf alles zo kort mogelijk op.
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11hoofdstuk 1 | subthema 1

met één persoon

stap 1:

stap 2:

stap 3:

met een groepje

stap 1:

stap 2:

stap 3:

stap 4:

 3 Doe de opdrachten bij Luisteren op de computer.

Je gaat kijken naar twee fragmenten uit een tv-programma. Jack 
Spijkerman en Bert Visscher praten met Marjolijn van Burik. Jack heeft 
een bril op en Bert heeft een oranje overhemd aan.

 4 Lees de vraag en de tekst. Beantwoord de vraag.

Waarom past de titel zo goed bij de tekst? Kruis aan. Er zijn meer 
antwoorden mogelijk.

 : De tekst gaat over non-verbale communicatie.
 : De fietser is erg boos op de man in de BMW.
 : De fietser is enthousiast over de actie van de vrachtwagenchauffeur.

te gek voor woorden
Terwijl ik met de fiets voor het rode stoplicht wacht, stopt naast me een zwarte 
BMW. Daar zit een man in met een dik, kaal hoofd en een dikke sigaar in zijn mond. 
Achter de BMW stopt een vrachtwagen. Ik sta een beetje te dromen, maar dan 
hoor ik het geluid van een elektrisch raam. Ik zie een arm uit het 
raam van de BMW komen. De man heeft een 
volle asbak in zijn hand die hij heel 
rustig omkeert, zodat de inhoud 
op straat valt. Ik ben boos 
omdat de man kijkt alsof 
hij het heel normaal 
vindt om een asbak op 
straat leeg te gooien. 
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