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1. Inleiding 
 

“Het onderwijs bereidt leerlingen […] voor op een maatschappij die hoge eisen stelt. De 

arbeidsmarkt van de eenentwintigste eeuw vraagt om hoogwaardige (vak)kennis. Bovendien 

wordt een beroep gedaan op uiteenlopende algemene vaardigheden […]. Om ervoor te zorgen 

dat leerlingen beroepsmatig, sociaal en persoonlijk goed kunnen functioneren, is het nodig dat 

het curriculum van de school aansluit bij de toekomstige eisen die de maatschappij stelt” 

(Onderwijsraad 2016: 10-11).  

 

1.1. Het actuele Nederlandse onderwijsdebat: Toekomstgericht onderwijs 

Welke vakken moeten aangeboden worden en hoe moeten deze er inhoudelijk uitzien, zodat 

leerlingen de juiste kennis en vaardigheden hebben wanneer zij later de arbeidsmarkt betreden? 

Past de huidige onderwijspraktijk nog wel in de 21ste eeuw? En hoe kan het onderwijs beter 

aan maatschappelijke veranderingen en daarmee aan de toekomstige eisen van de samenleving 

aansluiten? Dit zijn vragen die passen binnen de maatschappelijke en politieke discussie over 

de herziening van het Nederlandse onderwijscurriculum1. Deze discussie over 

curriculumontwikkeling neemt op dit moment een sterke rol binnen het Nederlandse onderwijs 

in. Het is een onderwerp dat volgens de Onderwijsraad2 in 2017 prioriteit behoeft (vgl. 

Onderwijsraad 2016: 5,11). Het Nederlandse onderwijs staat namelijk door de voortdurend 

veranderede maatschappij voor grote uitdagingen. Veranderingen in de samenleving zoals 

internationalisering, Europese integratie, technologisering, flexibilisering van de arbeidsmarkt, 

individualisering en demografische ontwikkelingen veranderen de samenleving in een snel 

tempo en hebben ook invloed op het onderwijs (vgl. Onderwijsraad 2015: 11). Als gevolg 

daarvan zijn nieuwe vraagstukken en ideeën met betrekking tot de onderwijspraktijk ontstaan, 

vooral betreffende de kwestie of de kennis en vaardigheden die leerlingen tijdens de 

onderwijsperiode ontwikkelen voldoende aansluiten aan de eisen binnen de maatschappij en op 

                                                           
1 In deze masterscriptie wordt de begripsbepaling van de term onderwijscurriculum gehanteerd, zoals deze 

beschreven is door de Rijksoverheid in de informatie over ‘toekomstgericht curriculum’. De definitie luidt “de 

inhoud van een opleiding: de vakken en de inhoud van die vakken” (Rijksoverheid z.d.).  
2 De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat bestaat sinds 1919. Zijn taak is beleids- en 

wetgevingsadvisering in hoofdlijnen op het gebied van onderwijs aan de regering en het parlement. De raad baseert 

zijn bevindingen op wetenschappelijke kennis, internationale ontwikkelingen en adviezen uit andere 

adviesorganen en planbureaus. Daarnaast vindt interactie met de onderwijspraktijk plaats en heeft de Raad als doel 

zijn gedachtegoed te verspreiden en zo met zijn adviezen een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke en 

politieke onderwijsdebat (vgl. Onderwijsraad 2016: 5-8).  
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de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw en daarmee de leerlingen optimaal voorbereiden op de 

toekomst (vgl. Onderwijsraad 2016: 5). De afgelopen jaren was de ontwikkeling van dit 

vraagstuk binnen de discussie over de herziening van het onderwijscurriculum al zichtbaar in 

de adviseringsdocumenten van de Onderwijsraad. Zo ging het in de Meerjarenagenda 2015-

20203 om de vraag of “het huidige onderwijsstelstel in Nederland nog wel houdbaar [is] in de 

eenentwintigste eeuw” (Onderwijsraad 2015: 11).  In 2016 kreeg de discussie over 

vernieuwing van de inhoud van het onderwijscurriculum en de houdbaarheid hiervan een 

vervolg, met het onderzoek van Platform Onderwijs2032. Dit onderzoek werd in opdracht van 

voormalig staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker onder leiding 

van Platform Onderwijs2032 uitgevoerd en werd als advies aan het kabinet aangeboden. 

Hoogleraar sociaal en cultureel beleid aan de Universiteit Utrecht en lid van de Eerste Kamer 

der Staten-Generaal Paul Schnabel was voorzitter van het platform4. Het jaar 2032 werd in dit 

advies als uitgangspunt genomen, omdat leerlingen die in 2015 met onderwijs beginnen dan als 

volwassenen zullen toetreden tot de arbeidsmarkt (vgl. Platform Onderwijs2023 2016: 11, 15, 

65).            

 Het platform had als opgave om “op basis van een breed maatschappelijk debat tot een 

gedragen visie op een toekomstgericht curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs [te] 

[…] komen” (Platform Onderwijs2032 2016: 64). Deze visie is verwoord in de vorm van een 

eindadvies voor toekomstgericht onderwijs. Het advies behandeld in hoofdlijnen vier 

vraagstukken. Het beantwoordt welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor een evenwichtig 

en toekomstgericht curriculum en welke elementen op dit moment nog onvoldoende aan bod 

komen. Daarnaast wordt echter ook, gezien de beperkte ruimte in en de overladenheid van het 

onderwijscurriculum, geadviseerd welke kennis en vaardigheden juist minder aandacht zouden 

kunnen krijgen. Als laatste wordt uiteengezet welke algemene ontwerpprincipes genoemd 

kunnen worden voor een herijkt onderwijscurriculum (vgl. Platform Onderwijs2032 2016: 15, 

25).            

 In dit advies en de daaropvolgende ontwikkelfase voor een vernieuwd 

                                                           
3 De Meerjarenagenda 2015-2020 laat zien wat in een periode van vijf jaar de programmalijnen van het advies 

van de Onderwijsraad zullen zijn. Het overkoepelende thema van 2015-2020 is komen tot een veerkrachtig 

onderwijsbestel. Dit houdt in dat het bestel doorlopend in staat is zich aan de veranderende eisen uit de samenleving 

aan te blijven passen en het tegelijkertijd ook opgewassen is tegen ongewenste ontwikkelingen. Per kalenderjaar 

wordt de meerjarenagenda in de vorm van een werkprogramma verder uitgewerkt (vgl. Onderwijsraad 2015: 5,6). 
4 Het eindadvies is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en internationale onderwijsontwikkelingen. Daarnaast 

is ook een maatschappelijk dialoog gevoerd, waarin meningen en adviezen van leerlingen, ouders, leraren, 

schoolleiders, politieke partijen, vertegenwoordigers van maatschappelijke en culturele organisaties en de 

economie bepalend zijn geweest voor het eindadvies (vgl. Platform Onderwijs2032 2016: 12, 21). 
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onderwijscurriculum onder de naam Curriculum.nu staat de positie van een tweede en derde 

moderne vreemde taal binnen het Nederlandse onderwijs onder druk. Waar Engels een verplicht 

onderdeel van het onderwijscurriculum zal blijven, zal een tweede en derde moderne vreemde 

taal facultatief worden. Dit betekent dat zij kunnen verdwijnen uit het onderwijscurriculum. 

 Wanneer een tweede en derde moderne vreemde taal echter niet meer verplicht in het 

onderwijscurriculum staan is dit in discrepantie met het meertaligheidsbeleid van de Europese 

Unie en daarmee in strijd met het Europees burgerschap (vgl. Onderwijscoöperatie z.d: 7, 9,10). 

Volgens het Europese Parlement zou iedere burger van de EU namelijk naast zijn moedertaal 

nog twee andere talen moeten beheersen. “Kennis van vreemde talen moet worden beschouwd 

als een fundamentele vaardigheid die alle burgers van de EU dienen te verwerven teneinde hun 

scholings- en werkmogelijkheden te verruimen” (Franke/Mennella 2017). Het veronderstelt 

mobiliteitsbevordering en concurrentievermogen en is essentieel voor een gezonde economie 

en het creëren van meer werkgelegenheid (vgl. Franke/Mennella 2017; SLO, nationaal 

expertisecentrum leerplanontwikkeling moderne vreemde talen 2015).   

 Tegenstanders van dit taalbeleid komen met alternatieven op het beleid, zoals zich op 

het bereiken van een hoog niveau van de Engelse taal te richten of strategieën in te zetten om 

met beperkte linguïstische kennis om te gaan. Hier wordt echter een belangrijk aspect vergeten. 

In de huidige geglobaliseerde wereld komen namelijk steeds meer mensen met verschillende 

linguïstische en culturele achtergronden met elkaar in contact (vgl. Backus/Gorter et al. 2013: 

180). Hierdoor is voor goede communicatie ook kennis van andere culturen een vereiste en 

moet men dus intercultureel competent zijn. Deze kennis wordt juist verworven door het leren 

van meerdere vreemde talen. Een taal is namelijk drager van culturele elementen, omdat het 

een uiting is van een bepaalde cultuur. De taal laat zien welke “waarde [aan bepaalde woorden 

of situaties] gehecht wordt in het land waar die taal wordt gesproken, en waarom” (Mulder/ 

Fasoglio 2009: 203). Wanneer bij iemand deze interculturele kennis ontbreekt kan onbegrip 

ontstaan. Twee mensen die allebei een andere taal spreken kunnen een woord of situatie 

namelijk verschillend interpreteren. In Nederland betekent lunchen bijvoorbeeld vaak 

boterhammen met kaas of ander beleg meenemen naar school en werk. In Duitsland 

daarentegen wordt voor het ‘Mittagessen’ meestal een warme maaltijd genuttigd.  

 In de huidige ontwikkelingen tot een vernieuwd onderwijscurriculum, waarin een 

tweede en derde moderne taal niet meer verplicht worden opgenomen, lijkt het interculturele 

aspect echter weinig relevantie toegeschreven te krijgen, terwijl dit nu juist in de huidige sterk 

geglobaliseerde wereld van groot belang is. Deze masterscriptie wil daarom onderzoeken hoe 

interculturele competenties in Nederlandse lesmethodes voor Duits als vreemde taal aan bod 
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komen. Met de resultaten wil deze scriptie indirect het belang van het aanbod van een tweede 

moderne vreemde taal naast het Engels in het verplichte kerndeel van het Nederlandse 

onderwijscurriculum laten zien. Ook zal het daarmee een bijdrage leveren in de ontwikkeling 

tot een vernieuwd eigentijds en toekomstgericht onderwijscurriculum.  

 

1.2. Leeswijzer  

Op deze inleiding volgt hoofdstuk 2, waarin de probleemstelling aan de hand van het advies 

van Platform Onderwijs2032 en het meertaligheidsdebat wordt geformuleerd. Daaropvolgend 

worden de doelstelling en onderzoeksvraag van deze masterscriptie weergegeven. Aansluitend 

wordt in hoofdstuk 3 uitgelegd, waarom juist Duits een belangrijke positie in het Nederlandse 

onderwijs zou moeten innemen (maatschappelijke relevantie) en wordt onderbouwd waarom er 

in de wetenschap vraag is naar onderzoek van interculturele competenties in het 

vreemdetalenonderwijs (wetenschappelijke relevantie). Hoofdstuk 4 gaat in op de stand van 

onderzoek en laat daarmee een overzicht zien van bestaande literatuur over de relatie tussen 

interculturele competenties en het moderne vreemdetalenonderwijs. Hoofdstuk 5 geeft het 

theoretische kader van deze masterscriptie weer. Hierin worden relevante begrippen en aspecten 

met betrekking tot de ontwikkelingen in het Nederlandse moderne vreemdetalenonderwijs, 

interculturele competenties en culturele elementen beschreven en kritisch uiteengezet. 

Vervolgens behandelt hoofdstuk 6 de kwalitatieve werk-analytische onderzoeksmethode van 

deze masterscriptie. Hierin wordt beschreven hoe er in deze scriptie antwoord gegeven is op de 

onderzoeksvraag. Daarna worden de resultaten van de analyse van interculturele competenties 

in Nederlandse lesmethodes voor Duits als vreemde taal in hoofdstuk 7 weergegeven. Dan 

wordt de conclusie van het onderzoek in hoofdstuk 8 beschreven. Dit hoofdstuk vat de 

resultaten samen en geeft enkele aanbevelingen aan de hand van de analyseresultaten. In 

hoofdstuk 9 wordt de discussie geformuleerd en afsluitend wordt in hoofdstuk 10 de Duitse 

samenvatting van deze masterscriptie weergegeven.  
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2. Probleemstelling  

Dit hoofdstuk gaat verder in op het advies van Platform Onderwijs2032 (2016) en het daaruit 

ontstaande probleem dat Engels een verplicht onderdeel is in een herziend onderwijscurriculum 

in Nederland, maar een tweede en derde moderne vreemde taal hierin alleen nog maar 

facultatief aangeboden zullen worden en daarmee uit het Nederlandse onderwijs kunnen 

verdwijnen. Uit deze beschrijving resulteren de doelstelling en de onderzoeksvraag van deze 

masterscriptie die uitgangspunt zullen zijn voor de analyse van de interculturele competenties 

in de Nederlandse lesmethodes voor Duits als vreemde taal.   

 

2.1. Inleiding 

De algemene ontwerpprincipes in het eindadvies van Platform Onderwijw2032 (2016) kunnen 

volgens de onderzoekers van dit advies als basis dienen voor een herziening van het 

onderwijscurriculum (vgl. Platform Onderwijs2032 2016: 51). Zo adviseren zij ten eerste een 

vaste kern, die bestaat uit Nederlands, Engels, rekenvaardigheid, digitale geletterdheid, 

burgerschap en kennis van de wereld. Ook zouden vakoverstijgende vaardigheden zoals 

leervaardigheden, creëren, probleemoplossend vermogen, kritische denken en samenwerken tot 

deze vaste basis behoren. Binnen deze kern zijn er drie interdisciplinaire kennisdomeinen, mens 

en maatschappij, natuur en technologie en taal en cultuur, waaruit leerlingen kennis en 

vaardigheden leren en meenemen voor hun vervolgopleiding en participatie in de maatschappij 

(vgl. Platform Onderwijs2032 2016: 29-41). Naast een vaste kern wordt een keuzedeel voor 

verbreding en verdieping voorgesteld. Een voorbeeld uit het advies is vreemdetalenonderwijs. 

Scholen kunnen ervoor kiezen om naast Engels, dat opgenomen is in het verplichte kerndeel, 

ook nog facultatief een andere moderne vreemde taal, zoals Duits of Frans aan te bieden. Bij 

een toekomstgericht curriculum zou de overheid over het vastleggen van het verplichte 

kerncurriculum gaan, zoals dit nu ook bij de kerndoelen en eindtermen wordt gedaan. Het 

keuzedeel kan vrij ingevuld worden naar wat volgens de onderwijsinstelling het beste past bij 

de leerling en wat aansluit op de visie van de school (vgl. Platform Onderwijs2032 2016: 26, 

43-45).            

 Dit houdt in dat wanneer vakken niet in het kerncurriculum staan een school niet 

verplicht is deze ook aan te bieden. Daardoor bestaat in een herziend onderwijscurriculum de 

mogelijkheid dat bepaalde vakken nog maar beperkt aangeboden zullen worden of zelfs kunnen 

verdwijnen. Dit zou het geval kunnen zijn bij een tweede of derde moderne vreemde taal die 

volgens het advies alleen als keuzevakken in het onderwijscurriculum opgenomen kunnen 
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worden. In de verdiepingsfase5 bleek uit dialoog met minstens 884 leraren dat zij vakken zoals 

een tweede moderne vreemde taal in het eindadvies missen. Opvallend is dat de kritiek van 

docenten over het ontbreken van een vreemde taal zowel van een groep komt die positief is 

over de denkrichting van het eindadvies als ook van een deel die het totaal oneens is met het 

advies van Platform Onderwijs2032 (vgl. Onderwijscoöperatie z.d: 7, 9,10).  

 Het niet meer verplicht moeten aanbieden van meerdere moderne vreemde talen naast 

het Engels is anders dan in de momentele wet- en regelgeving voor de onderbouw van het 

voorgezet onderwijs die sinds 1 augustus 2006 geldt. Net zoals in het advies beschreven bestaat 

het huidige onderwijscurriculum uit twee delen. De eerste twee leerjaren van het 

onderwijscurriculum bestaan uit een kerndeel en een differentiële deel. In het kerndeel zijn 58 

globale kerndoelen geformuleerd die gelden voor alle leerlingen uit de onderbouw. De school 

heeft de vrijheid om zelf invulling aan de vorm van deze kerndoelen te geven. In tegenstelling 

tot het advies van Platform Onderwijs2032 is een tweede moderne vreemde taal, Duits, Frans, 

Arabisch, Spaans of Turks, in de schoolsoort vmbo kl/gl/tl verplicht en zijn Duits en Frans “(of 

in plaats van één daarvan Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch of Turks)” een wettelijke 

verplichting voor de schoolsoorten havo en vwo6 in het differentie deel (SLO, nationaal 

expertisecentrum leerplanontwikkeling z.d.). Op dit moment is het aanbieden van meerdere 

vreemde talen in het curriculum van de onderbouw dus een vereiste.    

 Deze wet- en regelgeving is echter al 11 jaar oud en zou door middel van een herziening 

van het onderwijscurriculum aangepast moeten worden (vgl. SLO, nationaal expertisecentrum 

leerplanontwikkeling 2017; Curriculum.nu z.d.-a). In de brief van voormalig staatssecretaris 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dekker van 7 juli 2017 wordt over “de vervolgfase van 

de herziening van het curriculum voor het […] voorgezet onderwijs” geïnformeerd (Dekker 

2017: 1). Uit zijn brief blijkt dat overlegd is met vakverenigingen en andere belangrijke partijen 

om het plan van aanpak voor de curriculumherziening toe te spitsen. Het blijkt dat alle 

vakverenigingen aangegeven hebben “dat actualisatie van hun vak of leergebied gewenst is” 

(Dekker 2017: 2). In de ontwikkelfase tot herziening van het curriculum, wordt afstand 

genomen van de naam Platform Onderwijs2032 en verder gegaan onder de naam 

                                                           
5 De verdiepingsfase was de vervolgstap op het eindadvies van Platform Onderwijs2032. Na het verschijnen van 

het eindadvies wilde voormalig staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker een 

ontwerpteam opstellen om de voorstellen uit het advies uit te werken. Leraren en Tweede Kamerleden waren echter 

sceptisch en uitten kritiek op de aanbevelingen. Naar aanleiding van deze kritiek werd onderzocht of er draagvlak 

bestond voor de visie onder leraren en werd het eindadvies getoetst aan de onderwijspraktijk (vgl. 

Onderwijscoöperatie z.d.: 5;  Curriculum.nu z.d.-a).  
6 Voor meer informatie over de verschillende vormen van het Nederlandse onderwijssysteem binnen het voortgezet 

onderwijs, zie: Nuffic, 2014: 6-7.  
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Curriculum.nu. Daarvoor wordt voor negen vakgebieden een ontwikkelteam opgericht, waar 

een tweede of derde moderne vreemde taal in eerste instantie niet toe lijkt te behoren (vgl. 

Curriculum.nu z.d.-b). De vakvereniging Levende talen heeft echter verzocht om ook Duits en 

Frans in de ontwikkelfase mee te nemen. Deze twee talen zullen worden opgenomen binnen het 

ontwikkelteam Engels. Deze “ontwikkelfase heeft tot doel om bouwstenen te ontwikkelen op 

basis waarvan in een volgende fase – na besluitvorming hierover in de Kamer – geactualiseerde 

kerndoelen en eindtermen geformuleerd kunnen worden” (Dekker 2017: 1). Volgens Dekker 

moet het volgende kabinet echter nog beslissen wat de positie van een tweede moderne vreemde 

taal in het voorgezet onderwijs zal zijn (vgl. Dekker 2017: 2.).  

 

2.2. Het belang van meertaligheid: interculturele competenties  

Opvallend is dus dat in de ontwikkelfase Duits en Frans niet als apart vakgebied worden 

onderzocht en ook hun positie als verplichte moderne vreemde taal in het Nederlandse 

onderwijswijscurriculum voor de onderbouw in een vernieuwd onderwijscurriculum facultatief 

zal zijn. Vooral voor Nederland is het spreken van meerdere vreemde talen door de geografische 

ligging echter erg belangrijk. Hierdoor is het land namelijk voor een groot deel afhankelijk van 

internationale betrekkingen (vgl. Torrance/Beuving 2009: 218). Wanneer “[…] het gaat om 

persoonlijke keuzes (wonen, studeren), beroepsperspectief (werken) en het feit dat Nederland 

belangrijk is als handelsland (nationaal perspectief)” zijn vooral de talen Duits en Frans voor 

Nederland van belang (Westhoff 2004: 103, in Oonk 2009: 33,34).    

 Zo is Duitsland de belangrijkste handelspartner van Nederland. Uit onderzoek van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (2016) blijkt dat handel met Duitsland in 2015 42,2 miljard 

Euro voor Nederland opleverde. Duitsland heeft hiermee de grootste invloed op de economie 

in Nederland (vgl. Centraal Bureau voor de Statistiek 2016: 3). Deze invloed is volgens de 

hoogleraren Duitse taal en cultuur Sabine Jentges en Paul Sars (2017) terug te zien in de 

Nederlandse media die dagelijks over Duitsland berichten. De reden daarvoor is niet alleen dat 

Duitsland een buurland is, maar ook dat Duitsland een leidende positie inneemt in de 

internationale en Europese politiek en economie (vgl. Jentges/Sars 2017: 93). Ook reisden in 

2014 zo’n 390007 mensen “voor hun werk tussen Nederland en Duitsland” (Centraal Bureau 

voor de Statistiek 2016: 24). Ook kiezen steeds meer studenten voor een studie in Duitsland. 

                                                           
7 In dit resultaat gaat het om Nederlanders die voor hun werk naar Duitsland gaan en omgekeerd Duitsers die voor 

werkgelegenheden naar Nederland reizen. Ook zijn hierin werknemers opgenomen die een Nederlandse 

nationaliteit hebben, in Duitsland wonen en voor werk naar Nederland pendelen en omgekeerd Duitsers die 

woonachtig zijn in Nederland en naar Duistland reizen voor hun werk (vgl. Centraal Bureau voor de Statistiek 

2016: 25). 
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Uit resultaten van het Statistisches Bundesamt blijkt dat in het wintersemester 2017/2018 2840 

Nederlandse studenten studeerden aan hogescholen in Duitsland (vgl. Statistisches Bundesamt 

2017: 391). Het aantal Nederlandse studenten dat in Duitsland studeert is daarmee volgens de 

Duitslanddesk met 6 procent gestegen (vgl. Duitslanddesk: 2017).    

 Het is dan ook niet verassend dat het Europese meertaligheidsbeleid de afgelopen 15 

jaar een grote invloed gehad heeft op het vreemdetalenonderwijs (vgl. Oonk 2009: 27). Zoals 

eerder beschreven is dit terug te zien in de huidige Nederlandse wet- en regelgeving voor het 

onderwijscurriculum van de onderbouw. Ook zijn sinds 2007 voor moderne vreemde talen in 

Nederland de eindniveaus volgens de termen van het Europees Referentiekader (ERK) 

beschreven (Europeesreferentiekader talen z.d.-a). Deze termen beschrijven 

“vaardigheidsniveaus van taalbeheersing, in termen van” omvang en complexiteit van de 

taalkennis (Europeesreferentiekader talen z.d.-b).       

 Toch zijn niet alle wetenschappers binnen het onderwijs positief over dit Europese 

meertaligheidsbeleid8. Zo beschrijven Edelenbos en de Jong (2009) het kennen van twee 

vreemde talen voor iedere Europese burger als een “Europese utopie” (vgl. Edelenbos/de Jong 

2009: 268). Het zou realistischer zijn om het onderwijs te richten op het Nederlands (de 

moedertaal) én het Engels, zodat de beheersing van deze talen in kwaliteit verhoogd wordt. Het 

niveau van het Engels is namelijk volgens Edelenbos en de Jong (2009) al aan het einde van de 

basisschool te laag (vgl. Edelenbos/de Jong 2009: 268, 275).     

 Een goede beheersing van de Engelse taal wordt door wetenschappers die tegen het 

meertaligheidsbeleid zijn echter als relevant geacht, omdat Engels de fundamentele taal zou 

zijn voor communicatie tijdens internationale contacten, in het bedrijfsleven, in de wetenschap, 

maar ook in het dagelijkse leven (vgl. van Essen 2004, in Edelenbos/de Jong 2009: 270). Dit is 

volgens Mertens (2009) de reden waarom Engels als “lingua franca van de westerse wereld” op 

een hoger niveau beheerst moet worden dan nu het geval is (Mertens, in van Dam 2009: 305). 

De oplossing daarvoor is volgens hem de onderwijstijd voor het vak Engels te vergroten door 

Duits en Frans niet meer in het kerncurriculum op te nemen. Hierdoor zou taalbeheersing van 

                                                           
8 Uit de adviezen voor een vernieuwd onderwijscurriculum wordt zichtbaar dat het meertaligheidsdebat in 

Nederland wordt benaderd vanuit de invalshoek welke talen ‘bruikbaar’ zijn in de maatschappij en een positief 

imago hebben in de economie. Zo wordt Engels in het Nederlandse onderwijscurriculum als nuttig en functioneel 

gezien, terwijl de andere talen kampen met een imagoprobleem (vgl. Jentges/Sars 2017: 96). Deze trend wordt in 

hoofdstuk 4 theoretisch kader nader verklaart. Deze benaderingswijze vanuit Nederlands perspectief wordt niet in 

alle landen gedeeld. Zo gaat het bijvoorbeeld in het Duitse meertaligheidsdebat in tegenstelling tot in Nederland 

om de vraag hoe men zou moeten omgaan met migratie en de daaruit ontstaande complexe sociale gevolgen. Dit 

is het gevolg van kritiek op de ideale voorstelling uit de jaren 80 van assimilatie van migranten en de daarmee 

ontstaande verschuiving van assimilatie naar erkenning van verscheidenheid. Een voorbeeld van een vraag uit dit 

debat is of de taal die in de familie van kinderen en jongeren met een migratieachtergrond wordt gesproken, 

bruikbaar is voor het leren van de Duitse taal. (vgl. Fürstenau/Gomolla 2011: 13-14).  
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het Engels voorop komen te staan en kunnen alle leerlingen “het hoogst haalbare niveau” 

bereiken (Mertens, in van Dam 2009: 306-307). Wanneer volgens Edelenbos en de Jong (2009) 

voor Nederlands het B2 niveau en voor Engels het B1 niveau behaald wordt, zou er pas ruimte 

zijn voor een tweede vreemde taal (vgl. Edelenbos/de Jong 2009: 271).    

 Toch blijkt dat het Engels, wanneer het gaat om het bedrijfsleven en het dagelijkse leven, 

in Nederland niet altijd de meest relevante taal is bij internationale contacten. Zo schrijven 

Jentges en Sars (2017) dat in de communicatie met Duitse handelspartners de Engelse taal niet 

altijd wordt geaccepteerd (vgl. Jentges/Sars 2017: 93). Ook heeft Duitsland na Amerika met 

ongeveer 6000 ondernemingen (18%) de meeste dochterbedrijven in Nederland. Daarmee 

verschaffen zij werkgelegenheid aan 130000 werknemers (vgl. Centraal Bureau voor de 

Statistiek 2016: 3,26).  Omgekeerd heeft Nederland zo’n 20 procent aan dochterondernemingen 

in de aangrenzende deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen (vgl. Centraal Bureau voor 

de Statistiek: 2016: 27). Bovendien wonen er circa 400000 Duitsers in Nederland. Zij zijn 

daarmee na Indonesiërs de grootste groep migranten in Nederland (vgl. Jentgens/Sars 2017: 

92). Tevens is Duitsland het meeste bezochte vakantieland door Nederlanders voor korte 

vakanties (vgl. Centraal Bureau voor de Statistiek 2016: 3).   

 Andere wetenschappers zien plurilinguïsme en het daarop voortbouwende inclusieve 

meertaligheid als geschiktere alternatieven voor het Europese meertaligheidsbeleid. In deze 

concepten gaat het niet om het enkel aanbieden van de vreemde taal Engels om hierin een hoge 

taalbeheersing te bereiken, maar zij richten zich op competenties in taalkennis van het individu 

om te kunnen omgaan met talige diversiteit in de samenleving. In het plurilinguïsme gaat het 

om een individuele meertaligheid. Dit is een “competentie die ieder individu ontwikkelt omdat 

hij steeds meer ervaring krijgt met taal in een culturele context” (Meijer 2009: 186). Op deze 

manier vormt zich een communicatieve competentie waaraan “alle taalkennis en ervaring 

bijdraagt en waarin talen verbanden en interacties aangaan” en waarmee effectief 

gecommuniceerd kan worden in diverse situaties (Raad van Europa 2001/2008, in Meijer 2009: 

186; vgl. Meijer 2009: 186). De inclusieve meertaligheid sluit op het plurilinguïsme aan en gaat 

daarvan uit dat de meeste mensen maar beperkte vaardigheden van verschillende vreemde talen 

hebben en deze niet beheersen op het niveau van een native speaker. Inclusieve meertaligheid 

houdt in dat men onder andere communicatiemodi in kan zetten wanneer de taalvaardigheden 

in een situatie van talige diversiteit beperkt zijn. Communicatiemodi zijn niet alleen het gebruik 

van Engels als lingua franca, maar bijvoorbeeld ook receptieve meertaligheid, waar beide 

sprekers een andere taal gebruiken om te communiceren, maar wel de receptieve vaardigheid 

luisteren in de taal van de gesprekspartner beheersen en daaropvolgend in de moedertaal kunnen 
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antwoorden. Het actief gebruiken van de andere taal is hierbij niet nodig (vgl. Backus/Gorter et 

al. 2013: 180-195). 

Naast de linguïstische aspecten speelt een ander element echter ook een belangrijke rol 

in de interactie tussen mensen met verschillende talige achtergronden. In deze contacten is taal 

belangrijk om anderen te begrijpen, maar ook om begrip te ontwikkelen voor de eigen cultuur 

en de cultuur van de ander. Wanneer dit begrip niet aanwezig is, kan er miscommunicatie 

ontstaan wat weer leidt tot onbegrip (vgl. van Gool 2016: 44). Het voorkomen van onbegrip is 

echter belangrijk, omdat door de globalisering grensoverschrijdende en mondiale contacten 

tussen mensen met verschillende linguïstische én culturele achtergronden normaal geworden 

zijn en bovendien zijn deze contacten de drijvende kracht voor de wereldeconomie (vgl. 

Backus/Gorter et al. 2013: 180). In de sterk geglobaliseerde wereld gaat het om “het kunnen 

leggen van relaties tussen verschillende culturen, in termen van begrip, acceptatie en 

waardering” (SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling moderne vreemde talen 

2015). Ondanks de kritiek op het taalbeleid van de EU is meertaligheid dus wel relevant om 

kennis en vaardigheden te ontwikkelen met het doel intercultureel begrip te bevorderen (vgl. 

SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling moderne vreemde talen 2015). Wanneer 

het beheersen van één vreemde taal, meestal het Engels, op een hoog niveau als belangrijkste 

wordt gezien, dan wordt er geen rekening gehouden met het feit dat er in een samenleving met 

talige diversiteit ook sprake is van verschillende culturen. De taalbarrière zou eventueel in 

eerste instantie weggenomen kunnen worden door Engels als lingua franca, dit betekent echter 

niet dat men in de interactie met de persoon die een andere moedertaal heeft ook intercultureel 

competent is. “Het kunnen leggen van relaties tussen verschillende culturen, in termen van 

begrip, acceptatie en waardering” wordt door Fasoglio en Canton (2009) interculturele 

competentie genoemd (Fasoglio/Canton 2009: 3). Dit wordt nu juist door het leren van 

meerdere vreemde talen ontwikkelt, omdat taal een afspiegeling is van een cultuur (vgl. de 

Graaf 2009: 296). Dit kan verduidelijkt worden met behulp van voorbeelden uit de contrastieve 

semantiek. Deze voorbeelden expliceren namelijk dat “sich hinter ein- und demselben Begriff 

in einer Sprache, aber erst recht in unterschiedlichen Sprachen, verschiedene Konzepte 

verbergen können” (Adamczak-Krysztofowicz/Jentges/Stork 2015: 23). Volgens Adamczak-

Krysztofowicz, Jentges en Stork (2015) zijn bijvoorbeeld de begrippen huis en koffie geschikt 

om dit te laten zien (vgl. Adamczak-Krysztofowicz et al. 2015: 23). In Nederland bijvoorbeeld, 

wordt eigenlijk altijd het woord huis gebruikt om de woonsituatie aan te geven. Het gaat hier 

dan om alle typen woningen, om een vrijstaand huis, twee-onder een kap woning, appartement 

enzovoort. In de Duitse taal is er echter een duidelijk onderscheid zichtbaar in de betekenis van 
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een ‘Haus’ of een ‘Wohnung’. Als een persoon uit Nederland wil vertellen dat hij9 in een 

vrijstaand huis met een tuin woont is het geen probleem wanneer het woord huis met ‘Haus’ 

vertaald wordt. Wanneer het echter om een appartement gaat is er in de Duitse taal sprake van 

een ‘Wohnung’. Ook de uitnodiging voor het drinken van koffie wordt door Nederlanders en 

Duitsers verschillende geïnterpreteerd. In Nederland vindt dit meestal ’s ochtends plaats, gaat 

het om een kort bezoek en kan er één koekje bij de koffie verwacht worden. In Duitsland 

daarentegen wordt er dan koffie later in de middag en meestal in het weekend gedronken. Ook 

wordt er bij de koffie gebak (Kaffee und Kuchen) aangeboden. Wanneer er geen kennis is over 

het feit dat er in de vreemde taal andere voorstellingen aan bepaalde woorden en situaties 

worden verbonden kan dit tot misverstanden leiden.      

 Deze voorbeelden laten zien dat kennis over een vreemde taal dus een vereiste is, omdat 

het tegelijkertijd een afspiegeling is van een cultuur. Daarom wordt in deze masterscriptie het 

begrip interculturele communicatieve competentie (ICC) volgens Byram (1997) gebruikt. Dit 

begrip staat in deze scriptie centraal, omdat een persoon die intercultureel communicatief 

competent is, in staat is in een vreemde taal met mensen uit een ander land en andere cultuur te 

communiceren. Hier is dus in tegenstelling tot het begrip interculturele competentie (IC) ook 

kennis over een vreemde taal nodig. Bij IC is kennis van een vreemde taal niet per se nodig, 

omdat de interactie in de eigen taal plaats kan vinden (vgl. Byram, 1997: 70-71).  

 In de huidige discussie en ontwikkelingen over vernieuwing van het Nederlandse 

onderwijscurriculum voor het voorgezet onderwijs schijnt echter weinig rekening gehouden te 

worden met het feit dat in de huidige geglobaliseerde wereld intercultureel communicatief 

competent zijn in een maatschappij waarin mensen met verschillende linguïstische en culturele 

achtergronden met elkaar in contact komen noodzakelijk is (vgl. Backus/Gorter et al. 2013: 

180). Het nieuwe curriculum dat ontwikkelt gaat worden zou eigentijds moeten zijn en 

leerlingen de juiste bagage mee moeten geven voor de toekomst (Curriculum.nu z.d.-c; 

Rijksoverheid 2017: 1). Dan zou juist het belang van Duits en Frans onderstreept moeten 

worden, omdat de ICC in vreemde talen verworven wordt en dit juist de talen van de landen 

zijn die voor Nederlanders een belangrijke rol spelen in werk, studie, wonen en de internationale 

economie. Meertaligheid is dus onze toekomst, “omdat onze toekomst zich niet tot Nederland 

beperkt” (van Gool 2016: 44). De ontwikkelingen tot een vernieuwd Nederlands 

                                                           
9 Om de leesbaarheid van deze masterscriptie te bevorderen worden alleen mannelijke vormen, zoals hij, docent, 

leerling enzovoorts gebruikt. Zij omvatten echter ook de vrouwelijke personen.  
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onderwijscurriculum voor het voortgezet onderwijs schijnen echter in een tegengestelde 

richting te gaan. 

 

2.3. Doelstelling en onderzoeksvraag   

Deze masterscriptie heeft daarom als doel een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van een 

bouwsteen voor de herziening van het Nederlandse onderwijscurriculum, waarin de 

interculturele communicatieve competentie in het vreemdetalenonderwijs centraal staat. Hierbij 

wordt specifiek naar Duits als vreemde taal gekeken. In hoofdstuk 3 Relevantie van het 

onderwerp zal verder uitgelegd worden wat het belang van Duits is binnen het Nederlandse 

onderwijs.             

 Volgens de infographic van Curriculum.nu waar de stappen tot het komen van een 

herijking van het curriculum worden getoond, kan iedereen tussen de sessies door “een bijdrage 

leveren aan de ontwikkelingen van de bouwstenen” (Curriculum.nu z.d. b). Deze masterscriptie 

zal een eerste stap zijn in de richting van leerdoelen resp. kerndoelen voor het vak Duits in een 

vernieuwd eigentijds onderwijscurriculum (vgl. Rijksoverheid 2017: 1). Twee lesmethodes uit 

Nederland voor Duits als vreemde taal die het meest in het onderwijs worden ingezet, Na Klar! 

en Neue Kontakte zullen uitgangspunt zijn voor de analyse die wil bijdragen aan de 

ontwikkeling van een herziend curriculum voor de onderbouw. Hiervoor is de volgende 

onderzoeksvraag opgesteld: In hoeverre komt de interculturele communicatieve competentie 

daadwerkelijk voor in de Nederlandse lesmethodes voor Duits als vreemde taal Na Klar! en 

Neue Kontakte voor vwo onderbouw leerjaar 1-2?     

 Voordat daadwerkelijk een nieuwe bouwsteen voor het Duits onderwijs in de 

onderbouw uitgewerkt kan worden, zal eerst onderzocht worden hoe de interculturele 

communicatieve competentie nu al in lesmethodes wordt aangeboden. Vanuit beschrijvingen 

van typen opdrachten en can do-descriptoren voor de interculturele communicatieve 

competentie wordt kwalitatief geanalyseerd hoe de ICC daadwerkelijk voorkomt in de 

bovengenoemde lesmethodes. Daarbij wordt ook naar de verschillende deelcomponenten van 

de interculturele communicatieve competentie gekeken. Dit wordt nader uiteengezet in het 

theoretisch kader. Deze scriptie pleit daarmee niet Duits verplicht aan te bieden in het 

curriculum, maar wil indirect laten zien dat Duits een relevante positie in het Nederlandse 

onderwijscurriculum kan innemen, omdat een andere vreemde taal naast het Engels bijdraagt 

aan het intercultureel communicatief competent zijn. 
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3. Relevantie van het onderwerp 

Dit hoofdstuk toont de relevantie van het onderzoek in deze masterscriptie. Hierin wordt een 

onderscheid gemaakt tussen een maatschappelijke- en een wetenschappelijke relevantie. De 

maatschappelijke relevantie beschrijft waarom kennis van de Duitse taal belangrijk is voor de 

Nederlandse maatschappij. Daarvoor worden argumenten gebruikt uit reacties respectievelijk 

kritiek op het advies van Platform Onderwijs2032 om een tweede en derde moderne vreemde 

taal niet verplicht maar facultatief op te nemen in een vernieuwd onderwijscurriculum. 

Daarnaast worden ook onderzoeken en cijfers over de Duits-Nederlandse handelsbetrekkingen, 

deelnemersaantallen van Duitse taalcursussen voor volwassenen, de positie van Duits als 

vreemde taal in het Nederlandse onderwijs, de belevingen van leerlingen over Duitsland en het 

Duits onderwijs en de Duits-Nederlandse grensregio gebruikt. In de wetenschappelijke 

relevantie wordt beargumenteerd waarom er in de wetenschap behoefte is naar onderzoek van 

de interculturele communicatieve competentie in het vreemdetalenonderwijs. 

 

3.1 Maatschappelijke relevantie: Belang van Duits voor de Nederlandse 

maatschappij 

Naar aanleiding van het advies van Platform Onderwijs2032 is veel kritiek ontstaan op het 

eventuele verdwijnen van een tweede en derde moderne vreemde taal in het Nederlandse 

onderwijscurriculum. Meerdere experten op het gebied van Duits-Nederlandse betrekkingen en 

het vreemdetalenonderwijs hebben op het belang van Duits als vreemde taal10 voor de 

Nederlandse maatschappij gewezen in een reactie op het advies van Platform Onderwijs2032. 

Deze artikelen tonen de discussie over de positie van Duits (en Frans) in het Nederlandse 

onderwijs en laten samen met onderzoeken en cijfers over de bovengenoemde elementen zien 

wat de argumenten zijn vanuit het onderwijsveld en de maatschappij voor het belang van een 

sterkere positie van Duits als vreemde taal binnen het onderwijs.  

 

                                                           
10 Niet alleen voor het schoolvak Duits zijn er reacties gekomen op het advies van Platform Onderwijs2032, maar 

bijvoorbeeld ook door “de Vereniging Classici Nederland, het VO-WO-overleg Grieks en Latijn en het 

meesterschapsteam Grieks en Latijn” (van Gelder/Tieleman/Adema 2015: 1), voor “de positie van de Franse taal 

en letterkunde binnen het Nederlands onderwijs” (Noordermeer/Aler/De Zeeuw/van 

Woerkum/Brink/Montoya/Schoorlemmer 2016: 1) en door het Meesterschapsteam Geschiedenis (van 

Boxtel/Hogervorst/Slings 2015).  
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3.1.1. Belang van de Duitse taal: Duits-Nederlandse handelsbetrekkingen                                          

Het eerste argument wijst op de relevantie van de handelsbetrekkingen tussen Duitsland en 

Nederland. Niels Koekoek van de Actiegroep Duits11 geeft in een artikel van Gea Meuleman in 

het “Dagblad van het Noorden” op 21 april 2016 aan dat het belangrijk is Duits te leren vanwege 

de handelscontacten tussen Duitsland en Nederland (vgl. Koekoek, in Meulema 2016: 30). 

Duitsland is namelijk de grootste handelspartner van Nederland. Uit gegevens van Destatis en 

het Auswärtiges Amt blijkt dat het handelsvolume met ongeveer 163 miljard euro in 2016 na 

die van Canada en de Verenigde Staten de grootste van de wereld is. Dit geldt zowel voor de 

invoer als voor de uitvoer. Zo was de import uit Duitsland naar Nederland volgens Destatis in 

2016 79,1 miljard euro. Nederland neemt hiermee in Duitsland de vierde plek in van 

belangrijkste export-handelspartners. De export naar Duitsland vanuit Nederland bedroeg in 

2016 84 miljard euro, waarmee Nederland als exporteur voor Duitsland op nummer 1 staat. 

Bovendien is Duitsland als doorvoerland van belangrijke waarde “voor de maritieme aan- en 

afvoer van de Rotterdamse Haven” (Duits-Nederlandse Handelskamer z.d.-a). Volgens de 

Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) is het dan ook vanzelfsprekend dat Duitsland en 

Nederland “op het gebied van infrastructuur, transport, telecommunicatie en waterbeheer nauw 

samenwerken” (Duits-Nederlandse Handelskamer z.d.-a). Tevens zijn er volgens officiële 

cijfers uit 2012 “2821 bedrijven met een Nederlandse deelneming” in Duitsland actief (Heijboer 

2015). Volgens Wolff van de Nederlandse Ambassade is de verwachting dat het er zelfs nog 

meer zijn, omdat de registraties in Duitsland niet online toegankelijk zijn zoals in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland (vgl. Wolff, in Heijboer 2015). 

Volgens de DNHK zouden er zelfs “meer dan 5500 dochterondernemingen […] in Duitsland 

actief [zijn]” (Duits-Nederlandse Handelskamer z.d.-b).      

 Om deze handelsbetrekkingen succesvol te laten verlopen is er kennis van de Duitse taal 

nodig. Duits is namelijk met circa 105 miljoen moedertaalsprekers “de grootste taal in de 

Europese Unie en na het Russisch de grootste taal in Europa” (Duits-Nederlandse 

Handelskamer z.d.-b). Daarnaast doen Duitse bedrijven volgens Koekoek ook “eerder zaken 

met iemand die hun taal spreekt dan met iemand die Engels spreekt” (Koekoek, in Meulema 

2016: 30). Jentges en Sars (2017) schrijven dat dit argument het meest genoemd wordt om te 

onderbouwen waarom een goede beheersing van de Engelste taal niet voldoende is in 

handelscontacten met Duitsland (vgl. Jentges/Sars 2017: 93). Dit blijkt ook uit een enquête van 

                                                           
11 Actiegroep Duits is een samenwerkingsverband van de Duitse Ambassade in Den Haag, de Duits-Nederlandse 

Handelskamer, het Goethe Institut Niederlande, het Duitsland Instituut Amsterdam en Nuffic en zet zich in om in 

Nederland het belang van de Duitse taal onder de aandacht te brengen (vgl. Actiegroep Duits z.d.).  
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de exportorganisatie Fenedex en de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) die onder de 

leden is afgenomen. Circa 82 procent van de respondenten vindt dat alleen met Engels geen 

succesvolle exportbetrekkingen met Duitsland op te zetten zijn. 66,3 procent vindt zelfs dat de 

medewerkers een te gebrekkige Duitse taalkennis hebben (vgl. Fenedex 2012). Hierdoor wordt 

er jaarlijks aan miljarden misgelopen. Gutheil van de DNHK geeft aan dat het niet in cijfers uit 

te drukken is hoeveel geld in Nederland door de geringe Duits kennis misgelopen wordt. “Na 

een onderzoek in 2007 werd gesteld dat het 8 miljard euro was, maar het kan ook 2 of 20 miljard 

zijn” (Gutheil, in Verkuil 2015).   

 

3.1.2. Discrepantie: vraag en aanbod van goede kennis van de Duitse taal 

Volgens Jentges en Sars (2017) is in Nederland het bewustzijn voor het belang van een goede 

kennis van de Duitse taal wel aanwezig, maar is het niveau hiervan tegelijkertijd onder de maat. 

Een van de redenen daarvoor zou zijn dat Duits geen aantrekkelijke taal is om te leren. 

Bovendien neemt Engels als lingua franca een steeds sterkere rol in, waardoor de positie van 

de andere moderne vreemde talen in Nederland verzwakt12 (vgl. Jentges/Sars 2017: 94). Dit 

veroorzaakt een discrepantie tussen “de afname van het aantal mensen dat Duits leert en de 

vraag vanuit het bedrijfsleven” (vgl. Duitsland Instituut Amsterdam z.d.-a). Dit is duidelijk 

terug te zien in de deelnemersaantallen van Duitse taalcursussen voor volwassenen die de 

taalkennis vanwege werk willen verbeteren. Zo zijn de taalcursusaanmeldingen bij het Goethe-

Institut Niederlande tussen 2002 en 2014 flink gestegen (vgl. Duitsland Instituut Amsterdam 

z.d.-a). Met 2400 deelnemers aan het Goethe Institut zijn er “twee keer zoveel [deelnemers] als 

tien jaar geleden” (Verkuil 2015). Jentges en Sars (2017) beschrijven dat er zelfs speciale Duits 

taalcursussen zijn, afgestemd op de werksector, zoals voor ambtenaren, piloten, medici en 

juristen. Deze worden naast het Goethe Institut ook aangeboden op academische taalcentra. Een 

voorbeeld daarvan is het Radboud In’to languages aan de Radboud Universiteit Nijmegen (vgl. 

Jentges/Sars 2017: 93). Volgens het Duitsland Instituut “wijst [dit] erop, dat het aanbod van 

Duits in het voorgezet onderwijs niet overeenkomt met de vraag op de arbeidsmarkt”  

(Duitsland Instituut z.d.-a).        

 Voorzitter van de vereniging van lerarenopleiders Ton Janssen schrijft in het artikel 

“Dan het vak maar gewoon afschaffen?” in Trouw op 31 januari 2016 dat onderzoek echter 

                                                           
12 Dit is ook terug te zien in het advies van Platform Onderwijs2032. De voorzitter van Levende Talen Judith 

Richters bekritiseert dit. Volgens haar wordt er geen rekening gehouden met het feit dat Engels nog altijd een 

vreemde taal is binnen het Nederlandse onderwijs. Deze schijnt in het advies van Platform Onderwijs2032 

desondanks “bijna [een] gelijkwaardige positie te krijgen als het Nederlands” (Richters 2015: 1). 
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uitwijst dat je het beste zo vroeg mogelijk kan beginnen met het leren van een vreemde taal. In 

de huidige ontwikkelingen wordt dit echter in het onderwijs niet gestimuleerd. “Gemakshalve 

wordt vergeten dat het dan te laat zou kunnen komen”, schrijft Janssen (Janssen 2016a: 28). 

Bovendien neem je dan “ontplooiings- en beroepskansen van toekomstige generaties” weg 

(Janssen 2016b: 13). Door het leren van een vreemde taal maken leerlingen juist ook kennis 

met belangrijke vraagstukken uit het andere land (vgl. Janssen 2016a: 28 ). Duitsland neemt op 

financieel terrein, maar ook op andere gebieden een belangrijke rol in. Zo komt in Duits als 

vreemdetalenonderwijs “actualiteit aan de orde en leren leerlingen letterlijk over de eigen 

grenzen heen kijken” (Janssen 2016b: 13).  

 

3.1.3.  Belang van de Duitse taal: ontwikkelingen in het Duits onderwijs 

Uit het Belevingsonderzoek van het Duitsland Instituut Amsterdam van 2017 in vergelijking 

met het Belevingsonderzoek uit 2010 resulteert dat ondanks een lichte toename van actualiteit 

en het grotere aanbod van kennis van land en cultuur in de lessen Duits, fundamentele kennis 

over Duitsland bij leerlingen nog veelvuldig mist. Zo kunnen zij vrijwel niets over Duitsland 

vertellen (vgl. van Dée/Hölsgens/Hotje 2017: 42, 44). Ook zien leerlingen “niet meer zozeer 

het nut van Duits voor het bedrijfsleven” in en vinden leerlingen “Duitsland en de Duitse cultuur 

[…] nog steeds niet bijzonder interessant” (van Dée et al. 2017: 42-43). Tegelijkertijd blijkt dat 

dit zorgwekkend is, omdat de resultaten ook aantonen dat leerlingen Duits onderwijs meer 

waarderen en het belang ervan inzien, wanneer actuele thema’s over het Duitse taalgebied in 

de les behandeld worden (vgl. van Dée et al. 2017: 44).      

 Door interculturele competenties in het onderwijs in te brengen kan deze actualiteit 

volgens het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen (MVT)13 in het onderwijs ingezet 

worden. Bovendien sluit dit op de belevingswereld van leerlingen aan. Leerlingen leren 

daarmee namelijk niet alleen over de andere cultuur door middel van feiten, maar ook “cultureel 

bepaald handelen in verschillende culturen” en “via de vreemde cultuur kritisch op de eigen 

cultuur” te reflecteren (Hannay/Jentges/Le Bruyn/Tammenga-Helmantel 2015: 2). Ondanks de 

desinteresse en beperkte kennis over Duitsland bij leerlingen is er wel een toename zichtbaar in 

het aantal leerlingen dat voor het vak Duits kiest. Volgens Koekoek neemt het aantal havo-en 

vwo-leerlingen “dat Duits als examenvak kiest, […] langzaam weer toe” en ook is er weer meer 

                                                           
13 Het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen zet zich onder andere in om in het voorgezet onderwijs de 

vakdidactiek voor moderne vreemde talen te bevorderen door het stimuleren van onderzoek op dit gebied (vgl. 

Vakdidactiek Geesteswetenschappen Meesterschap Moderne Vreemde talen z.d.).  
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aandacht voor Duitsland (Koekoek, in Meulema 2016: 30). Zo is er met 366073 leerlingen met 

het vak Duits in 2010 en 390000 leerlingen met Duits in 2015 een lichte stijging te zien. Ook 

het aantal eindexamenkandidaten voor Duits is met 65401 in 2013 en 68509 in 2016 wat 

gestegen (Duitsland Instituut Amsterdam z.j.-b). Tevens zijn er initiatieven om de positie van 

Duits in het Nederlandse onderwijs te verbeteren zoals de eerder genoemde Actiegroep Duits 

(vgl. Duitsland Instituut Amsterdam z.j.-c). Deze positieve ontwikkelingen zijn niet in het 

beleid op politieke niveau terug te zien.    

 

3.1.4. Het vermijden van bias en het belang van culturele betrekkingen                      

Een ander argument voor het belang van de Duitse taal in de Nederlandse maatschappij is dat 

met het vak Duits eenzijdigheid in het onderwijs vermeden wordt. De filosoof, historicus, 

politicoloog en directeur van het Duitsland Instituut Amsterdam verbonden aan de Universiteit 

van Amsterdam Ton Nijhuis vindt het desastreus als Duits en Frans uit het onderwijscurriculum 

verbannen worden. Engels is zeker fundamenteel, maar geen Duits en Frans meer aanbieden 

leidt tot eenzijdigheid in het Nederlandse onderwijs. Door alleen Engels aan te bieden richt men 

zich volgens Nijhuis alleen op het Angelsaksische gebied, waardoor dat veel meer impact heeft 

dan bijvoorbeeld Duitsland. Er ontstaat bias, omdat de keuze om alleen Engels aan te bieden in 

het kerndeel van het onderwijs niet neutraal is, maar invloed heeft op de standpunten die mensen 

innemen en op de thema’s die als relevant worden ondervonden (vgl. Nijhuis 2016). 

 Bovendien is de Duitse taal relevant voor de Nederlandse cultuur en de culturele 

betrekkingen tussen Duitsland en Nederland. Voorzitter van de Vereniging van Germanisten 

aan de Nederlandse Universiteiten Ewout van der Knaap wijst in het opiniestuk “Zonder Frans 

of Duits telt Nederland niet mee” in de Volkskrant van 26 januari 2016 op het belang van de 

moderne vreemde talen Frans en Duits in Nederland voor de culturele betrekkingen. Vreemde 

talen horen volgens van der Knaap tot de Nederlandse cultuur en tot Nederland als bemiddelend 

land. Het minder aanbieden van vreemde talen in het Nederlandse onderwijs laat volgens van 

der Knaap zien “dat Nederland zijn positie in Europa niet serieus neemt” (van der Knaap 2016: 

21). Zo zijn steeds minder mensen in Nederland “in staat de Duitse literatuur in het Duits te 

lezen, en zelfs historici en filosofen hanteren nog nauwelijks Duitse bronnen” (Verkuil 2015). 

Door de geringe Duits kennis is er naast de economische verliezen dus ook sprake van een 

culturele verarming.  
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3.1.5. Het belang van de Duits-Nederlandse grensregio 

Ook de positie van het Duits-Nederlandse grensgebied is een belangrijk argument voor het 

behoud van de Duitse taal in het Nederlandse onderwijscurriculum. Zo wijzen de Duits-

Nederlandse Euregio’s14 in hun reactie op het advies van Platform Onderwijs2032 op het belang 

van het Duits voor kinderen in de Duits-Nederlandse grensregio. Daar is het namelijk bijzonder 

relevant taalbarrières weg te nemen om grensoverschrijdend contact mogelijk te maken. 

Wanneer een persoon uit het grensgebied namelijk kundig is in het beheersen van de buurtaal,  

ontstaan er voor hem “veel meer mogelijkheden op het gebied van het aantal beschikbare banen, 

het sociaal-cultureel aanbod en bijvoorbeeld de mogelijkheden voor wat betreft het aanbod in 

de gezondheidszorg” (Welten 2015: 2). Daarom pleitten de Euregio’s voor buurtaalonderwijs15 

als vast onderdeel voor leerlingen in de grensregio in het onderwijscurriculum van zowel het 

primair- als het voortgezet onderwijs (vgl. Welten 2015: 2).     

 Ook secretaris van Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek Liesbeth Laman Trip, 

hoogleraar Duitse taal en cultuur/Nederland-Duitsland-Studies aan de Radboud Universiteit 

Paul Sars en voorzitter van de expertgroep buurtalen en internationalisering Limburg Wim 

Horsch wijzen op het belang van het Duits voor leerlingen in de Duits-Nederlandse grensregio. 

Wanneer het Engels teveel wordt benadrukt, worden de ontwikkelingsmogelijkheden van deze 

leerlingen verminderd. Er ontwikkelen zich voor Nederlanders namelijk zeer snel 

werkgelegenheden aan de andere kant van de grens en tevens komen in de grensregio mensen 

uit Duitsland en Nederlands dagelijks met elkaar in contact. Daarom zijn Laman Trip, Sars en 

Horsch van mening dat leerlingen in het Duits-Nederlandse grensgebied “recht hebben op een 

goede beheersing van de Duitse taal en kennis van de Duitse omgangsvormen en cultuur” 

(Laman Trip/Sars/ Horsch z.d.: 3). Voor deze leerlingen zou daarom in het onderwijscurriculum 

aan Duits hetzelfde belang moeten worden gehecht als aan het Engels (vgl. Laman Trip et al. 

z.d.: 3). 

                                                           
14 Er zijn vier Euregio’s in de Duits-Nederlandse grensregio. Dit zijn de Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de 

euregio rijn-maas-noord en de Euregio Rijn-Waal. Zij zijn partnerschappen van lagere overheden die 

grensoverschrijdend opereren en hebben als doel “ervoor [te] zorgen dat de nadelen van de situering aan de 

staatsgrens steeds minder merkbaar worden en de voordelen van deze situering beter benut kunnen worden” 

(Welten 2015: 1).  
15 In de Duits-Nederlandse grensregio zijn al voorbeelden te vinden van buurtaalonderwijs. Zo wordt op het Valuas 

College in Venlo en op het CSG Reboboth in Hoogezand tweetalig onderwijs gegeven wat inhoudt dat meerdere 

vakken in het Duits aangeboden worden. In Kranenburg in Duitsland bestaat er sinds september 2016 een 

Euregioschool voor havo leerlingen. Nederlandse en Duitse leerlingen zitten hier samen bij elkaar op school en 

krijgen zowel onderwijs in het Duits als in het Nederlands (vgl. Jentges/Sars 2017: 96). Ook blijkt uit het 

Belevingsonderzoek van het DIA (2017) dat “havo/vwo leerlingen in de grensregio [al vaker Duits] spreken […] 

in de les dan havo/vwo leerlingen buiten de grensregio” (van Dée et al. 2017: 35). 
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3.2. Wetenschappelijke relevantie:  De relatie tussen interculturele 

competenties en het vreemdetalenonderwijs                                                                

Hoewel er verschillende concepten en modellen bestaan die de ontwikkeling van de 

interculturele communicatieve competentie (ICC) in het vreemdetalenonderwijs tonen en 

uiteenzetten, is het in kaart brengen van de relatie tussen de interculturele communicatieve 

competentie en het moderne vreemdetalenonderwijs in Nederland is nog een onderbelicht 

gebied (vgl. Fasoglio/Canton 2009: 9). Ook bestaan er weinig concepten waarmee interculturele 

competenties binnen het vreemdetalenonderwijs in de context van de school vastgesteld en 

geïntegreerd kunnen worden (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 274; Mulder/Fasoglio 2009: 200; 

Fasoglio/Canton 2009: 9). Tegelijkertijd blijk uit studies over interculturele communicatie in 

vreemdetalenonderwijs (zie bijvoorbeeld Byram 1997; Stadler 2011) dat er wel een dringende 

behoefte bestaat om interculturele competenties sterker in taalverwerving te implementeren. 

Binnen het taalonderwijs is dit namelijk een onmisbaar element doordat het bijdraagt aan de 

vorming van wereldburgers (vgl. Fasoglio/De Jong/Pennewaard/Trimbos/Tuin 2015: 7). 

 Naar aanleiding van de resultaten uit onderzoek van het Nationaal expertisecentrum 

leerplanontwikkeling (SLO) in de Moderne vreemde talen. Vakspecifieke trendanalyse 201516 

(Fasoglio et al. 2015) wordt ook geadviseerd duidelijke doelen voor interculturele competenties 

te ontwikkelen zodat dit aspect een expliciete rol krijgt binnen het moderne 

vreemdetalenonderwijs en het niet meer vrijblijvend is. Daarnaast zou ook meertaligheid meer 

gestimuleerd dienen te worden zodat leerlingen cultureel begrip ontwikkelingen en de 

beheersing van meerdere talen op een hoog niveau bereiken. Bovendien zouden MVT-

lesmethodes op hun methodiek geanalyseerd moeten worden, omdat zo zichtbaar wordt wat 

voor invloed zij hebben op de lespraktijk en welke uitwerking zij hebben op het leren van een 

vreemde taal  (vgl. Fasoglio et al. 2015: 47).      

 Deze masterscriptie wil met haar analyse een nieuwe bijdrage leveren in dit 

onderzoeksgebied door de Nederlandse lesmethodes voor het schoolvak Duits Na Klar! en Neue 

Kontakte voor vwo 1-2 op de aanwezigheid van de interculturele communicatieve competentie 

te analyseren. Dit sluit ook aan op de behoefte vanuit de overheid om onderzoek te doen, onder 

andere voor het vak Duits, om tot een vernieuwd en eigentijds onderwijscurriculum te kunnen 

komen. 

                                                           
16 In de Moderne vreemde talen. Vakspecifieke trendanalyse 2015 worden ontwikkelingen respectievelijk trends 

beschreven die laten zien wat de kansen en knelpunten zijn voor het MVT-onderwijs in Nederland (vgl. Fasoglio 

et al. 2015: 5).  
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4. Stand van onderzoek                   

Voordat in het theoretisch kader relevante begrippen en concepten met betrekking tot deze 

masterscriptie uitvoeriger verklaard zullen worden, geeft dit hoofdstuk eerst een overzicht van 

de bestaande literatuur over de relatie tussen interculturele competenties en het moderne 

vreemdetalenonderwijs. In paragraaf 4.1. Ontwikkelingen binnen het moderne 

vreemdetalenonderwijs in Nederland wordt verklaard waarom de ontwikkelingen 

respectievelijk trends in het Nederlandse onderwijs een relevante rol spelen in het doel van deze 

masterscriptie om de interculturele communicatieve competentie in Nederlandse lesmethodes 

voor Duits als vreemde taal te onderzoeken. Daarna wordt in paragraaf 4.2. Analyse van 

interculturele competenties in het vreemdetalenonderwijs beschreven wat voor onderzoek naar 

interculturele competenties en culturele elementen er in het vreemdetalenonderwijs al is 

uitgevoerd. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen de receptie-analytische- en de werk-

analytische onderzoekbenadering. 

 

4.1. Ontwikkelingen binnen het moderne vreemdetalenonderwijs in Nederland 

Voor een overzicht van de actuele ontwikkelingen binnen het Nederlandse MVT-onderwijs is 

de Moderne vreemde talen. Vakspecifieke trendanalyse 2015 (Fasoglio et al. 2015) gebruikt. 

Zoals in hoofdstuk 3. Relevantie werd beschreven zijn er naar aanleiding van deze trendanalyse 

aanbevelingen gedaan waarin geadviseerd werd lesmethodes op hun aanpak te analyseren en 

interculturele competentie en meertaligheid sterker in het MVT-onderwijs te integreren (vgl. 

Fasoglio et al. 2015: 47). Doordat deze aanbevelingen ook de aanleiding en het uitgangspunt 

zijn van deze masterscriptie is het van belang de achtergrond van deze ontwikkelingen nader 

uiteen te zetten. Op deze manier wordt het duidelijk vanuit welke achtergrond deze 

aanbevelingen zijn ontstaan. Bovendien wordt het thema lesmethodes voor moderne vreemde 

talen ook in deze trendanalyse behandeld. Trends kunnen namelijk invloed hebben op de 

vormgeving van de inhoud van lesmethodes, in het geval van deze scriptie voor het schoolvak 

Duits, die in het Nederlandse onderwijs gebruikt worden (vgl. Fasoglio et al. 2015:11).    

 

4.2. Analyse van interculturele competenties in het vreemdetalenonderwijs              

Het doel van deze masterscriptie is te analyseren in hoeverre de interculturele communicatieve 

competentie in de Nederlandse lesmethodes Na Klar! en Neue Kontake voor vwo onderbouw 

van het schoolvak Duits voorkomt. Binnen de wetenschap zijn er twee manieren zichtbaar 
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waarmee lesmethodes geanalyseerd kunnen worden. Dit zijn de werk-analytische en receptie-

analytische benadering. De eerste benadering gaat om een analyse van de lesmethode als een 

tekst. Er wordt dan specifiek naar de inhoud gekeken, terwijl bij de receptie-analytische 

benadering de omgang met de lesmethodes door leraren en leerlingen in het onderzoek centraal 

staat (vgl. Rösler 2012: 48, in Rösler/Schart 2016: 490).     

 De analyse van Fasoglio en Canton (2009) is een voorbeeld van een receptie-analytisch 

onderzoek. Door middel van een enquête onder moderne vreemdetalendocenten in Nederland 

is onderzocht wat de belevingen van docenten zijn over interculturele competenties in een 

moderne vreemdetaalles. Daarbij is onder andere gevraagd wat talendocenten zelf voor 

voorstellingen hebben over het begrip interculturele competentie en of de docenten vinden dat 

de lesmethodes voldoende interculturele elementen aanbieden (vgl. Fasoglio/Canton 2009: 15). 

Uit de resultaten blijkt dat docenten vooral met de ontwikkeling van de kenniscompetentie 

(60,9%) door middel van informatieverwerving de interculturele bewustwording bij leerlingen 

bevorderen. Voorbeelden die hierbij genoemd worden zijn leerlingen een cultureel onderwerp 

laten presenteren of een actueel thema door middel van een tekst in de les inbrengen (vgl. 

Fasoglio/Canton 2009: 20). Daarnaast worden culturele aspecten in lesmethodes volgens de 

respondenten vooral weergegeven door informatieve teksten over de thema’s cultuur, 

maatschappij, geschiedenis, geografie, literatuur en tradities uit de doeltaal landen. Volgens 

Fasoglio en Canton (2009) “worden [er] geen elementen genoemd die de ontwikkeling van 

skills en attitudes kunnen bevorderen” (Fasoglio/Canton 2009: 22). Op de vraag of lesmethodes 

voldoende interculturele elementen aanbieden heeft een kleine meerderheid, namelijk 55%, met 

nee geantwoord (vgl. Fasoglio/Canton 2009: 22).      

 Dit onderzoek is echter niet representatief genoeg voor het gehele Duits onderwijs of 

een specifiek niveau en leerjaar. Van de 176 respondenten is maar 13% docent voor de vreemde 

taal Duits. Bovendien is niet gevraagd aan welke niveaus en in welke leerjaren de docenten 

onderwijzen. Ook geven de resultaten niet duidelijk weer wat de uitkomsten zijn voor alleen 

het Duits als vreemdetalenonderwijs. De resultaten zijn namelijk gezamenlijk en niet apart per 

taal geanalyseerd (vgl. Fasoglio/Canton 2009: 16). Deze masterscriptie zal daarentegen 

specifiek naar het eerste en tweede leerjaar van vwo kijken en zal niet de receptie-analytische 

maar werk-analytische benadering gebruiken.             

 In tegenstelling tot Fasoglio en Canton (2009) zijn door Maijala en Tammenga-

Helmantel (2016) wel lesmethodes op inhoud onderzocht volgens de werk-analytische toegang. 

Zij onderzochten in welke mate in lesmethodes Duits uit Finland en Nederland grammaticale 
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en culturele elementen worden omgezet met de voordelen van regionale lesmethodes17 als 

uitgangspunt (vgl. Maijala/Tammenga-Helmantel 2016: 545). Uit hun analyse blijkt dat 

contrastief-reflectieve opdrachten niet zo vaak in de lesmethodes voorkomen en deze zich meer 

op het feitelijke-cognitieve gebied richten. De contrastieve-reflectieve benadering is volgens 

Maijala en Tammenga-Helmantel (2016) echter wel belangrijk, doordat dit interculturele 

competentie versterkt en meertaligheid en taalbewustzijn bevordert (vgl. Maijala/Tammenga-

Helmantel 2016: 559). Uit dit onderzoek kan dus voor deze masterscriptie afgeleid worden dat 

contrastieve opdrachten ook een belangrijk deel uit zouden moeten maken in lesmethodes, 

omdat de interculturele competentie zo sterker ontwikkeld wordt. Dit aspect moet dus ook 

meegenomen worden in de analyse van deze masterscriptie.     

 In het onderzoek van Maijala en Tammenga-Helmantel uit 2016 zijn echter Nederlandse 

(regionale) lesmethodes Duits voor havo-vwo onderbouw onderzocht en niet de vwo 

lesmethodes die in deze masterscriptie geanalyseerd zullen worden. Bovendien wordt in deze 

masterscriptie ook een andere methode als uitgangspunt gebruikt dan de voordelen18 van 

regionale lesmethodes voor Duits als vreemde taal met betrekking tot cultuur en grammatica 

zoals in het onderzoek van Maijala en Tammenga-Helmantel. In het onderzoek van deze scriptie 

ligt de focus op interculturele competenties in Duits als vreemde taal in Nederland, naar 

aanleiding van de eerder omschreven ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijsdebat, door 

typen opdrachten, can do-descriptoren en deelcompetenties van de interculturele 

communicatieve competentie in lesmethodes Duits voor de onderbouw te analyseren. Dit wordt 

in hoofdstuk 5. Methode nader toegelicht.        

 Ook Barbara Hoch (2016) heeft in haar onderzoek Kulturreflexives Lernen im Deutsch-

als-Fremdsprache-Unterricht: Eine Analyse deutscher französischer und niederländischer 

DaF-Lehrwerke für Jugendliche de werk-analytische benadering gebruikt. Haar werk richt zich 

vooral op een kritische uiteenzetting van het cultuurbegrip. Daarnaast kijkt ze onder andere naar 

het beeld van Duitstalige landen en de bewoners van deze landen, dat in lesmethodes wordt 

overgebracht. Deze elementen worden beschreven aan de hand van opgestelde categorieën in 

het wetenschappelijke onderzoek van Hoch (2016). Naar aanleiding van haar analyse 

                                                           
17 Regionale lesmethodes Duits zijn in dit onderzoek lesmethodes die in Nederland en Finland zijn gemaakt. Zij 

zijn meestal tweetalig (doeltaal en moedertaal). Naast regionale lesmethodes bestaan er ook globale lesmethodes 

in de Duitse taal die vervaardigd worden voor wereldwijd gebruik en globale lesmethodes die aangepast zijn voor 

bepaalde doelgroepen. Deze hebben dan bijvoorbeeld tweetalige woordenlijsten en opdrachten afgestemd op de 

doelgroep (vgl. Maijala/Tammenga-Helmantel 2016: 539).  
18 Voordelen van regionale lesmethodes voor Duits als vreemde taal zijn bijvoorbeeld het inzetten van de 

moedertaal in de uitleg van opdrachten en een benaderingswijze waarin de grammatica uit de moedertaal met die 

uit de doeltaal wordt vergeleken (vgl. Maijala/Tammenga-Helmantel 2016: 545).  
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onderscheidt zij de categorieën muziek en literatuur, feest en vieringen, eten en drinken, 

tradities en media (vgl. Hoch 2016: 3, 48, 50). Hiervoor zijn de Nederlandse lesmethodes voor 

het schoolvak Duits Na Klar! en Neue Kontakte voor vwo onderbouw19 gebruikt die ook in deze 

masterscriptie uitgangspunt van de analyse zijn. Hoch (2016) onderzoekt in tegenstelling tot 

deze masterscriptie niet specifiek deelcompetenties, can do-descriptoren en soorten opdrachten 

van de interculturele communicatieve competentie in de lesmethodes, maar analyseert de 

manier waarop het begrip cultuur in de lesmethodes wordt overgebracht en de rol die cultureel 

gerelateerde elementen hierin toegekend krijgen (vgl. Hoch 2016: 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 De Nederlandse lesmethodes voor het vak Duits die in het onderzoek van Hoch (2016) geanalyseerd zijn, zijn 

Na Klar!, Neue Kontakte en TrabiTour voor vwo 1 (-2). Daarnaast zijn er ook lesmethodes voor Duits als 

vreemde taal gebruikt uit Duitsland en Frankrijk (vgl. Hoch 2016: 19-22).  
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5. Theoretisch kader 

Dit hoofdstuk concretiseert belangrijke begrippen en aspecten in deze masterscriptie en zet deze 

kritisch uiteen. Eerst worden de vakspecifieke trends in het moderne vreemdetalenonderwijs in 

Nederland beschreven. Deze hebben namelijk invloed op het Nederlandse onderwijsdebat, de 

opvattingen over het taalonderwijs en daarmee ook op de vormgeving van lesmethodes, de 

eindtermen en het eindexamen voor moderne vreemde talen. Ten tweede wordt het begrip 

intercultureel leren toegelicht. Er wordt ingegaan op de rol van intercultureel leren binnen het 

vreemdetalenonderwijs en op intercultureel leren als controversieel begrip. Bovendien 

behandelt dit hoofdstuk ook de discussie rondom het cultuurbegrip in intercultureel leren. 

Daarna wordt het begrip interculturele (communicatieve) competentie20 binnen de context van 

het vreemdetalenonderwijs gedefinieerd. Het hoofdstuk sluit af met een weergave van hoe de 

interculturele (communicatieve) competentie in lesmethodes voor het vreemdetalenonderwijs 

geanalyseerd kan worden.  

 

5.1. Vakspecifieke trends in het huidige Nederlandse MVT- onderwijs           

De Moderne vreemde talen. Vakspecifieke trendanalyse 201521 behandelt zoals eerder 

beschreven de kansen, mogelijkheden en knelpunten met betrekking tot het moderne 

vreemdetalenonderwijs die ontstaan zijn door ontwikkelingen op dit gebied (vgl. Fasoglio et al. 

2015: 5-6). Dat wordt gedaan aan de hand van trends binnen het Nederlandse 

onderwijscurriculum voor moderne vreemde talen. Dit zijn de toegenomen aandacht voor het 

vak Engels, ontwikkeling van communicatief taalonderwijs als uitgangspunt en de 

implementering van het Europees Referentiekader in het Nederlandse onderwijs (vgl. Fasoglio 

et al. 2015: 7, 9). Deze trends worden beschreven, omdat ze terug te zien zijn in de opbouw van 

lesmethodes, de niveaubeschrijvingen en in opgestelde doelen voor het moderne 

vreemdetalenonderwijs (communicatief taalonderwijs en implementatie van het ERK) en 

tenslotte vanwege de invloed op de discussie over ontwikkeling en vernieuwing van het 

                                                           
20 Deze scriptie hanteert het begrip interculturele communicatieve competentie. In dit hoofdstuk wordt echter 

vanwege het gebruik van meerdere bronnen als basis voor het theoretisch kader zowel het begrip interculturele 

communicatieve competentie als interculturele competentie gebruikt. In principe hebben beide begrippen binnen 

dit hoofdstuk dezelfde betekenis, omdat zij in de context van het vreemdetalenonderwijs worden geplaatst. 

Uiteindelijk wordt als basis voor de analyse in deze masterscriptie de term interculturele communicatieve 

competentie volgens Byram (1997) gebruikt, omdat dit begrip duidelijk weergeeft en onderscheidt dat het gaat om 

de verwerving van interculturele competenties in vreemdetalenonderwijs zoals in hoofdstuk 2 beschreven werd 

(vgl. Byram 1997: 70-71).  
21 Deze analyse is tot stand gekomen door het moderne vreemde talen team van SLO (Nationaal expertisecentrum 

leerplanontwikkeling) (vgl. Fasoglio et al. 2015: 5). 
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Nederlandse onderwijscurriculum (toegenomen aandacht voor het vak Engels) (vgl. Fasoglio 

et al. 2015: 44; Platform Onderwijs2032 2016: 14; Curriculum.nu z.d.-a). Deze trends laten 

bovendien zien hoe het taalonderwijs in het Nederlandse curriculum vormgegeven wordt en zij 

weerspiegelen de visie op taalonderwijs (vgl. Fasoglio et al. 2015: 10).  

 

5.1.1. Toegenomen aandacht voor het vak Engels  

Een zichtbare trend in het Nederlandse moderne vreemdetalenonderwijs is de toegenomen 

aandacht voor het vak Engels. Engels heeft zich tot lingua franca in een globaliserende wereld 

ontwikkeld, waarin internationale contacten steeds belangrijker zijn geworden (vgl. Fasoglio et 

al. 2015: 7). Hierdoor is het volgens de overheid belangrijk dat Engels op een hoog niveau 

beheerst wordt. Dit doel zou door middel van onderwijs verwezenlijkt moeten worden. Engels 

is samen met de vakken Nederlands en wiskunde een kernvak en is verplicht in alle 

onderwijssectoren in het voorgezet onderwijs en in het mbo (vgl. Fasoglio et al. 2015: 35-36). 

Deze kernvakken krijgen in het Nederlandse onderwijs meer aandacht, omdat de overheid en 

de onderwijspraktijk deze vakken als bepalend zien “voor succes in het vervolgonderwijs en op 

de arbeidsmarkt” (Fasoglio et al. 2015: 12).  Deze trend is ook duidelijk terug te zien in de 

adviezen van Platform Onderwijs2032 uit 2016 en het daarop aansluitende Curriculum.nu om 

tot een vernieuwd Nederlands onderwijscurriculum te komen. Hierin wordt op het gebied van 

moderne vreemde talen de nadruk gelegd op het Engels en is de positie van andere moderne 

vreemde talen binnen het onderwijscurriculum onzeker (vgl. Platform Onderwijs2032 2016; 

Curriculum.nu z.d.-b).         

 Net zoals in deze masterscriptie wordt deze trend in de Moderne vreemde talen. 

Vakspecifieke Trendanalyse 2015 (Fasoglio et al. 2015) ook bekritiseert. Daarvoor wordt het 

argument van het belang van meertaligheid onderstreept. In Europa is het belangrijk om een 

bredere talenkennis te hebben en zich niet te beperken tot alleen Engels. “De nadruk op Engels 

brengt [namelijk] het risico met zich mee van een versmalde blik op het begrip meertaligheid; 

het kan leiden tot minder aandacht voor het onderwijs in andere talen en voor de interculturele 

meerwaarde van vreemdetalenonderwijs aan jongeren” (Fasoglio et al. 2015: 36). Engels als 

dominante taal in het onderwijs zou ervoor kunnen zorgen dat taaldiversiteit die bevorderd 

wordt door vreemdetalenonderwijs beperkt en daarmee benadeeld wordt. In een globaliseerde 

wereld zijn talen nu juist “de deuren die toegang geven tot het leren kennen en begrijpen van 

andere culturen, en daarmee tot het leren reflecteren op de eigen taal en cultuur: uitwisseling en 

kennisuitbreiding leiden tot begrip, acceptatie en waardering” (Fasoglio et al. 2015: 7). Het is 
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dus ook een relevant aspect voor de eigen ontwikkeling van leerlingen om tot intercultureel 

begrip te komen (vgl. Fasoglio et al. 2015: 7, 10). In de Trendanalyse worden ook argumenten 

voor een sterkere positie van het Duits in het Nederlandse onderwijscurriculum genoemd. Zo 

wordt gewezen op het feit dat Duitsland en Oostenrijk populaire landen zijn voor een studie. 

Daarvoor is een goede beheersing van het Duits wel een noodzakelijke toelatingseis. Ook 

worden door Fasoglio et al. (2015) de resultaten van Fenedex beschreven. Door de 

vermindering van Duits kennis worden er jaarlijks namelijk miljarden misgelopen in de export 

met Duitsland (vgl. Fenedex 2012). “Geen enkel ander land [heeft echter op het gebied van 

handelsbetrekkingen] een grotere impact op de Nederlandse economie dan Duitsland” (Centraal 

Bureau voor de Statistiek 2016: 3). Met dit economische argument wordt door Fasoglio et al. 

(2015) op het belang van meertaligheid gewezen. Meertaligheid creëert namelijk meer 

werkgelegenheid en draagt bij aan een gezonde economie (vgl. Fasoglio et al. 2015: 7).  

 

5.1.2. Accent op communicatief taalonderwijs en het Europees Referentiekader 

Een andere trend is dat de nadruk in plaats van op de grammatica-vertaalmethode op 

communicatief onderwijs22 is komen te liggen. Dit uit zich in Nederland, ook in andere 

Europese landen, in leerplannen en lesmethodes voor moderne vreemde talen door de 

aanwezigheid van omschrijvingen van taalbeheersingsniveaus van het Europees 

Referentiekader (ERK) (vgl. Fasoglio et al. 2015: 8-9; Europees Referentiekader Talen z.d.-e). 

De belangrijke rol die het ERK in Europa is gaan spelen laat duidelijk zien dat in de 21ste eeuw 

taalonderwijs vanuit een communicatief oogpunt beschouwd wordt (vgl. Fasoglio et al. 2015: 

44).             

 De richtlijnen van het ERK beschrijven “welke taalprestaties bij een bepaald 

taalbeheersingsniveau horen, met betrekking tot zowel de inhoud (in termen van 

taalhandelingen in sociale contexten) als de kwaliteit (in termen van grammaticale correctheid, 

woordenschaftbeheersing, uitspraak, spelling et cetera” (Fasoglio et al. 2015: 9). Zo beschrijven 

zij niveaus waarop de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven 

beheerst dienen te worden, kwalitatieve elementen “die zich richten op hoe goed de taalspreker 

                                                           
22 In de tweede helft van de twintigste eeuw is er een ontwikkeling zichtbaar waarin wordt beoogd dat niet alleen 

de structuur van taal benadrukt moet worden (grammatica-vertaalmethode), maar ook de functie van taal. Niet 

meer morfosyntactische- en fonetische regels zijn het belangrijkste, maar de boodschap die door taal wordt 

overgebracht. Daarnaast ontstaat ook het besef dat taal niet alleen betekenis overbrengt maar ook sociale functies 

heeft. Dit houdt in dat leerlingen adequaat moeten communiceren in bepaalden contexten volgens bepaalde 

conventies in mondelinge en schriftelijke interactie. Hierdoor kom het accent sterker op communicatieve 

elementen van taal te liggen en neemt grammatica een minder grote rol binnen het taalonderwijs in. Dit wordt 

aangeduid als de communicative language teaching benadering (Fasoglio et al. 2015: 8). 
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het doet (niveaucriteria of beoordelingscriteria)” en ook biedt het ERK richtlijnen aan om het 

niveau van taalvaardigheid te beoordelen (Europees Referentiekader Talen z.d.-e; Europees 

Referentiekader Talen z.d.-f). Binnen het ERK zijn er zes verschillende taalbeheersingsniveaus 

van A1 (beginnende taalgebruiker) t/m C2 (probleemloze goede taalbeheersing, gevorderde 

taalgebruiker) (vgl. Europees Referentiekader Talen: z.d.-b).      

 Fasoglio et al. (2015) bekritiseren in de Trendanalyse de omzetting van de ERK-niveaus 

in lesmethodes. Zo wordt er wel aangegeven om welke niveaus het gaat en worden er zelfs ook 

discriptoren genoemd, maar ontbreekt er in de meeste gevallen een onderbouwing hoe het ERK 

aansluit op de visie van het talenonderwijs. Ook wordt er nauwelijks verwezen naar kwalitatieve 

schalen waardoor termen zoals lexicale en grammaticale beheersing onduidelijk blijven (vgl. 

Fasoglio et al. 2015: 21).  

 

5.1.3. Richtlijnen voor de vormgeving van het MVT-onderwijs 

Voor Engels zijn er binnen het voortgezet onderwijs in de onderbouw globale kerndoelen 

geformuleerd. Deze doelen gelden sinds 2006 en hebben een communicatief karakter. Het 

uitgangspunt is namelijk dat leerlingen zich kunnen redden in de Engelse taal in situaties die 

vaak voorkomen. Dat de aandacht binnen het onderwijs vooral uitgaat naar het Engels wordt 

onder andere zichtbaar door het feit dat voor de moderne vreemde talen Duits, Frans en Spaans 

geen kerndoelen zijn vastgesteld. Wettelijk vastgestelde richtlijnen om een leerlijn voor deze 

vreemde talen in de onderbouw op te zetten bestaan dus niet (vgl. Fasoglio et al. 2015: 12). Wel 

zijn er op verzoek van Levende Talen door het Nationaal expertisecentrum 

leerplantonwikkeling (SLO) op basis van de kerndoelen van Engels voor de andere vakken 

voorbeelduitwerkingen gemaakt. Deze zijn gekoppeld aan het ERK. Deze streefniveaus tonen 

wat leerlingen voor Duits, Frans en Spaans na de eerste twee leerjaren van het voortgezet 

onderwijs (onderbouw) moeten beheersen (vgl. Europees Referentiekader Talen z.j.-a),  maar 

hebben dus geen wettelijke status (vgl. Fasoglio et al. 2015: 12).    

 Daarnaast zijn er ook tussendoelen resp. eindtermen geformuleerd voor Duits, Engels, 

Frans en Spaans voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de vorm van 

kernprogramma’s23 (vgl. OBK Kernprogramma Browser z.j.-a). Een “kernprogramma is een 

                                                           
23 Het Kernprogramma Duits VWO onderbouw bestaan uit vaste elementen. Zo is er ten eerste een indeling in 

vakkernen zichtbaar naar de vaardigheden gesprekken voeren, lezen, luisteren en kijken, schrijven en spreken. 

Deze zijn weer ingedeeld in subkernen wat de door het ERK geformuleerde subvaardigheden zijn zoals 

bijvoorbeeld bij gespreken voeren, bijeenkomsten en vergaderingen, informatie uitwisselen, informele gespreken 

en zaken regelen. Daarnaast wordt naar het ERK een onderscheid gemaakt in verschillende contexten: dagelijks 

leven, opleiding en publieke sector. Binnen deze indelingen zijn dan tussendoelen resp. eindtermen beschreven 

(vgl. Fasoglio et al. 2015: 20-21; OBK Kernprogramma Browser z.j.-b). 
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compacte weergave van het officiële programma van kerndoelen en eindtermen van een vak, 

geordend in een doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar bovenbouw voortgezet 

onderwijs” (Edustandaard 2012; Fasoglio et al. 2015: 20). Zulke kernprogramma’s zouden 

dienen als naslagdocument. Fasoglio et al. (2015) beschrijven dat deze programma’s door 

lesmethodes gebruikt kunnen worden om een inhoudelijk begrippenkader op te stellen en 

vaksecties hen kunnen hanteren om een leerplan te maken voor het desbetreffende vak (vgl. 

Fasoglio et al. 2015: 20).          

 In hoeverre deze kernprogramma’s echter relevant en bruikbaar zijn voor de moderne 

vreemde talen Duits, Frans en Spaans is bedenkelijk. Ten eerste worden deze vakken namelijk 

bijna niet in het basisonderwijs aangeboden, maar worden zij eerst in het voorgezet onderwijs 

onderwezen. Indien een kernprogramma dus als naslagdocument fungeren wil, kan er voor 

Duits, Frans en Spaans niet van de doorlopende leerlijn gebruik gemaakt worden. Ten tweede 

worden de kernprogramma’s afgebeeld als een raamwerk, waaruit leerplannen opgesteld 

kunnen worden en lesmethodes hun inhoud kunnen vormgegeven, terwijl dit kader daarvoor 

eigenlijk niet duidelijk genoeg is weergegeven. Wanneer er bijvoorbeeld in het 

Kernprogramma Duits VWO onderbouw gekeken wordt naar de vakkern gesprekken voeren 

met de subkern informatie uitwisselen en de vakinhoud dagelijks leven staan er bijvoorbeeld 

als tussendoelen/eindtermen “eenvoudige feitelijke informatie achterhalen en doorgeven” en 

“in beperkte mate initiatieven nemen in een vraaggesprek” (OBK Kernprogramma Browser 

z.j.-b). Hoe dit dan concreet vormgegeven moet worden in werkvormen binnen het onderwijs 

blijft daarmee echter onduidelijk. Bovendien staat er ook niet omschreven wat voor inhoud de 

leerlingen dan moeten leren om deze tussendoelen/eindtermen te behalen.  

 

5.2. Intercultureel leren  

5.2.1. De rol van intercultureel leren binnen het vreemdetalenonderwijs                

In deze masterscriptie wordt intercultureel leren in de context van het vreemdetalenonderwijs 

geplaatst (vgl. Hoch 2016: 9). Het doel van intercultureel leren is het verweven van 

interculturele competenties (vgl. Lüsebrink 2008; Caspari/Schinschke 2009; Zeuner 2010; 

Adamczak-Krysztofowicz et al. 2015). In dit onderzoek wordt uitgegaan van intercultureel 

leren als didactisch concept waarin leerlingen voorbereid worden op het leggen van relaties 

tussen de Nederlandse cultuur en die van het Duitstalige gebied, door middel van het 
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behandelen van de deelelementen van de interculturele communicatieve competentie24 middels 

lesmethodes in het Duits onderwijs (vgl. Adamczak-Krysztofowicz et al. 2015: 20; 

Caspari/Schinschke 2009: 276-277; Byram 1997: 34).     

 Volgens Auernheimer (2012) zijn er meerdere redenen voor intercultureel onderwijs. 

Zo is er door de vereniging van Europa eenheid ontstaan, maar tegelijkertijd blijven er ook 

verschillen in talen, tradities en geschiedenis. Bovendien is er een ontwikkeling van een 

wereldmaatschappij zichtbaar, waarin tegelijkertijd culturele grenzen bestaan. Samenwerking 

is in deze maatschappij noodzakelijk, waardoor interculturele dialogen ontstaan en deze 

onvermijdbaar zijn (vgl. Auernheimer 2012: 9). Deze redenen zijn de aanleiding voor de 

toename in grensoverschrijdende, interculturele contacten. Het is dan ook niet verbazend dat 

interculturele competenties tegenwoordig een belangrijke kwalificatie op de werkvloer zijn 

(vgl. Adamczak-Krysztofowicz et al. 2015: 19).       

 Ook in het vreemdetalenonderwijs spelen interculturele competenties steeds meer een 

centrale rol (vgl. Zeuner 2010: 1473; Adamczak-Krysztofowicz et al. 2015: 19). De relevantie 

die aan de rol van interculturele competenties in het onderwijs wordt toegeschreven is echter 

niet in elk landelijk politiek beleid in Europa gelijk. Dit verduidelijkt het politieke beleid van 

Duitsland in vergelijking met dat in Nederland. Volgens Caspari en Schinschke (2009) is de 

verwerving van interculturele competenties oftewel intercultureel leren al sinds de jaren 

negentig een centraal leerdoel in het vreemdetalenonderwijs in Duitsland (vgl. 

Caspari/Schinschke 2009: 273). Zo is de interculturele communicatieve competentie in de 

Duitse Bildungsstandards25 (2012) voor het Abitur26 een belangrijk doel (vgl. Reimann 2015: 

23-24). Zowel de communicatieve competentie, volgens de taalbeheersingsniveaus van het 

Europees Referentiekader, als de interculturele competentie nemen binnen het Duitse 

vreemdetalenonderwijs een centrale rol in (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2014: 11, 14). In de grafische 

weergave van de te verwerven competenties in het Duitse voortgezet onderwijs in de 

bovenbouw van het gymnasium staat de interculturele communicatieve competentie zelfs 

                                                           
24 Deze deelcompetenties worden in paragraaf 5.4. Operationalisering van de interculturele communicatieve 

competentie nader toegelicht. 
25 De Bildungsstandards zijn richtlijnen die aangeven wat het gemiddelde competentieniveau is dat door 

leerlingen binnen een vak behaald moet worden. Ze dienen als basis voor het controleren van resultaten en 

dragen daarmee aan transparantie bij. Ook hadden de standaarden als doel de kwaliteit in het Duitse onderwijs te 

verhogen en competentiegericht onderwijs verder te ontwikkelen (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2014: 5).  
26 Het Abitur is vergelijkbaar met het Nederlandse eindexamen voor het voorbereidend wetenschappelijk 

onderwijs (vwo). Na het succesvol afleggen van het Abitur verkijgt men het Zeugnis der Allgemeinen 

Hochschulreife dat gelijk staat aan een Nederlands vwo diploma (vgl. EP-Nuffic 2015: 4, 7, 8).  
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boven de communicatieve-, tekst- en mediacompetentie (vgl. Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2014: 12). Ook 

in het Nederlandse vreemdetalenonderwijs worden beide competenties als relevant beschouwd. 

In de Moderne vreemde talen. Vakspecifieke trendanalyse 2015 wordt omschreven dat in de 

huidige maatschappij communicatieve én interculturele functies van een taal essentieel zijn en 

dit invloed heeft op het ontwerpen van het onderwijscurriculum (vgl. Fasoglio et al. 2015: 10). 

Toch ligt in tegenstelling tot Duitsland het accent in het vreemdetalenonderwijs, zoals duidelijk 

is geworden uit de vorige paragraaf, in Nederland op de communicatieve benadering volgens 

de richtlijnen van het ERK (vgl. Fasoglio et.al. 2015: 8-9-16; Maijala/Tammenga-Helmantel 

2016: 546). Ook zijn er in Nederland geen wettelijk vastgelegde eindtermen voor interculturele 

competentie (vgl. Maijala/Tammenga-Helmantel 2016: 546). In beide landen is er dus een 

overeenkomst te zien in het belang van het communicatieve aspect en de daaraan verbonden 

richtlijnen van het ERK. Tegelijkertijd wordt de interculturele competentie ook in beide landen 

als relevant aspect van het vreemdetalenonderwijs gezien. Een verschil is dat voor het 

vreemdetalenonderwijs in Duitsland eindtermen voor de interculturele communicatieve 

competentie wettelijk vastgesteld zijn en in Nederland niet. Dit concludeert dat in Nederland 

interculturele competenties wel als essentieel gezien worden voor het onderwijs, maar wanneer 

het om het politieke beleid gaat toch het belang van het Engels als lingua franca zwaarder weegt.  

 

5.2.2. Intercultureel leren als controversieel begrip  

In de wetenschap bestaat er geen consensus over het begrip intercultureel leren in het 

vreemdetalenonderwijs (vto) (vgl. Hoch 2016: 8; Adamczak-Krysztofowicz et al. 2015: 18). 

Ook blijft het begrip niet altijd binnen het wetenschappelijke discours van het vto (vgl. Hoch 

2016: 8). Tevens ontwikkelen elementen van intercultureel leren zich tot eigen discussiepunten. 

Zo beschrijven Koreik en Pietzuch (2010) bijvoorbeeld dat interculturele competentie binnen 

de Duitse literatuur tot aan de eeuwwisseling als leerdoel van intercultureel leren binnen het 

taal- en cultuurverwervingsdiscours werd beschouwd, maar zich daarna meer als eigen discours 

heeft ontwikkelt. De reden daarvoor was dat het onderwijsbeleid zich meer op competenties en 

standaarden ging richten (vgl. Koreik/Pietzuch 2010: 1448).    

 Intercultureel leren kan in vreemdetalenonderwijs dus vanuit verschillende 

perspectieven bekeken worden. Zo kan intercultureel leren als een algemeen pedagogisch 

concept, als een didactisch-methodische benadering of als een deel van Landeskunde (kennis 

van land en volk) gezien worden (vgl. Adamczak-Krysztofowicz et al. 2015: 26). Binnen deze 
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verschillende concepten bestaan er ook weer verschillende perspectieven.  

 Indien er naar benaderingen wordt gekeken, wanneer er van intercultureel leren kan 

worden uitgegaan, zijn er volgens Hoch (2016) twee mogelijkheden: een interactie- en een 

reflectie georiënteerde benadering. In de interactiebenadering vindt intercultureel leren plaats 

in situaties van interculturele communicatie. De reflectie georiënteerde benadering 

veronderstelt intercultureel leren binnen het vreemdetalenonderwijs minder als interactie en 

richt zich vooral op reflectie tussen de eigen en de vreemde, onderscheidende levenswereld 

(vgl. Hoch 2016: 10-11). Deze masterscriptie gaat niet van een benadering uit die zich specifiek 

op interactie of reflectie richt, maar analyseert hoe can do-descriptoren, soorten opdrachten en  

deelelementen van de interculturele communicatieve competentie27 in lesmethodes voorkomen 

en worden overgebracht. Deze deelcompetenties van de interculturele communicatieve 

competentie bevatten ook interactie- en reflectie componenten.    

 Wanneer het om Landeskunde in intercultureel leren gaat, bestaan er verschillende 

opvattingen over de samenhang. Koreik en Pietzuch (2010) benoemen de standpunten van 

verschillende auteurs. Zo wordt intercultureel leren als een deel van het Landeskundediscours, 

vreemdelingenpedagogiek en literatuurdidactiek georiënteerd op het begrijpen van anderen 

gezien. Een ander standpunt is de volledige opname en vervanging van het begrip Landeskunde 

binnen het intercultureel leren. In het derde en laatste standpunt is intercultureel leren een 

concept binnen de vreemdentalendidactiek waar Landeskunde een geïntegreerd onderdeel van 

uitmaakt (vgl. Koreik/Pietzuch 2010: 1447).      

 Binnen het laatste standpunt bestaat ook weer een brede discussie over het begrip 

Landeskunde. Schweiger, Hägi en Doll (2015) zetten zich met deze discussie uiteen. Hieruit 

blijkt dat er verschillende benaderingen voor Landeskunde zijn. De op feiten gerichte 

cognitieve benadering expliceert kennis over cultuur en maatschappij op een systematische 

manier in de vorm van feiten (vgl. Schweiger/Hägi/Döll 2015: 3; Cerri/Jentges 2015: 99). Het 

doel is een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van een bepaald land (vgl. Zeuner 2010: 1472). 

De communicatieve benadering doelt naast kennis over de culturele context ook op de 

ontwikkeling van communicatieve competenties voor omgang met bepaalde situaties in het 

dagelijkse leven (vgl. Schweiger et al. 2015: 3; Cerri/Jentges 2015: 99). In de interculturele 

benadering gaat het om interactie in interculturele situaties aan de hand van de communicatieve 

competentie (vgl. Cerri/Jentges 2015: 99). De focus ligt daarbij op reflectie en sensibilisatie 

(vgl. Schweiger et al. 2015: 3). In de interculturele benadering wordt ook kennis over een andere 

                                                           
27 Deze deelcompetenties worden in paragraaf 5.4. Operationalisering van de interculturele communicatieve 

competentie verder toegelicht.  
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cultuur gebruikt om deze cultuur te begrijpen. Het primaire doel van de deze benadering is 

echter niet kennisoverdracht, maar de ontwikkeling van strategieën en vaardigheden om met 

andere culturen en samenlevingen om te kunnen gaan (vgl. Zeuner 2010: 1472).   

 De drie bovenbeschreven benaderingen zijn volgens Cerri en Jentges (2015) klassieke 

benaderingen van Landeskunde. Actuele Duitse lesmethodes bieden deze benaderingen 

namelijk voortaan in combinatie tot elkaar aan en niet meer als aparte vorm. Bovendien worden 

zijn in een productieve context geplaatst. Ook is er een ontwikkeling zichtbaar in de richting 

van een communicatieve context (vgl. Cerri/Jentges 2015: 106). Daarnaast is er de laatste jaren 

de ontwikkeling van een interculturele benadering naar een cultuurwetenschappelijke 

benadering waar te nemen (vgl. Schweiger et al. 2015: 4; Cerri/Jentges 2015: 107). In deze 

benadering wordt kritisch gekeken naar het cultuurbegrip. Dit gebeurt in de vorm van reflectie 

en zou ertoe moeten leiden dat essentialiseren en homogeniseren voorkomen wordt. Bovendien 

zouden de beschrijvende aspecten van cultuur, een contrastieve benadering en de werkwijze 

om tot overeenkomsten tussen culturen te komen in deze reflectievorm moeten worden 

geïntegreerd (vgl. Schweiger et al. 2015: 4). De volgende paragraaf zal de discussie rondom het 

cultuurbegrip in intercultureel leren nader uiteenzetten.  

 

5.3. Discussie van het cultuurbegrip                             

Het cultuurbegrip staat in deze masterscriptie in relatie tot de interculturele communicatieve 

competentie binnen het intercultureel leren. In de discussie over de interculturele competentie 

bestaat onder andere de vraag hoe met het begrip cultuur omgegaan moet worden. Binnen deze 

discussie bestaat er een homogene en een heterogene benadering. In de homogene benadering 

gaat men ervan uit dat cultuur verbonden is aan nationale grenzen en wordt er een duidelijke 

afscheiding gemaakt van culturen van een ander land respectievelijk volk. Cultuurstandaarden 

zijn voorbeelden van de homogene benadering (vgl. Adamczak-Krysztofowicz et al. 2015: 13). 

Cultuurstandaarden zijn kenmerken of bouwstenen van een bepaalde cultuur bekeken uit het 

perspectief van een andere cultuur, zoals bijvoorbeeld voor de Duitse cultuur vanuit Nederlands 

perspectief en omgekeerd (zie bijvoorbeeld, Thomas/Schlizio 2007; 

Schlizio/Schürings/Alexander 2009; Schroll-Machl 2007; Thesing 2016). Ook de 

onderscheiding tussen Cultuur met een grote C, “de producten van kunst en wetenschap waarin 

een land zich onderscheidt van andere landen” en cultuur met een kleine c, bijvoorbeeld hoe in 

een bepaald land een verjaardag gevierd wordt, wat gegeten wordt en wanneer dit gedaan wordt 

of wat toegestaan is in een bepaalde situatie en wat niet, wat omgangsnormen zijn enzovoort is 
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een voorbeeld van de homogene benadering van het cultuurbegrip (Claes/ Gerritsen 2007: 11-

12). Cultuur met een grote C uit zich in intercultureel leren bijvoorbeeld in kennis in de vorm 

van feiten over de cultuur. Cultuur met een kleine c zijn bijvoorbeeld strategieën en praktische 

kennis met betrekking tot het alledaagse leven (vgl. Cerri/Jentges 2015: 98).   

 Bij de heterogene benadering van het cultuurbegrip is een bepaalde culturele groep niet 

per definitie etnisch vastgelegd. In tegenstelling tot de statische homogene benadering is de 

heterogene benadering als dynamisch te zien, omdat het cultuurbegrip niet afgegrensd wordt 

door een bepaalde groep mensen en de betekenis die aan culturele systemen wordt gegeven 

continu aan verandering onderhevig is. Er wordt niet alleen naar verschillen gekeken, maar ook 

naar gelijkenissen en overeenkomsten (vgl. Leenen/Groß/Grosch 2013: 109-110; Adamczak-

Krysztofowicz et al. 2015: 15).        

 Naast de homogene en heterogene benadering van het cultuurbegrip bestaat er ook nog 

een positie die de uitgangswijze heeft dat het cultuurbegrip overbodig is. Als reden daarvoor 

wordt binnen deze positie de toenemende globalisering genoemd, waardoor culturen zich steeds 

meer mengen. Hierdoor zou er niet meer van uitgegaan kunnen worden dat iemand tot een 

bepaalde cultuur behoort wat het cultuurbegrip dan niet meer relevant maakt (vgl. Barkowski 

1999: 497 in Adamczak-Krysztofowicz et al. 2015: 16).    

 Wanneer specifiek naar de discussie rondom het cultuurbegrip binnen intercultureel 

leren met als doel interculturele competentie in de context van het vreemdetalenonderwijs 

gekeken wordt, kan het onderzoek van Barbara Hoch (2016) als uitgangspunt dienen. Zij pleit 

voor een heterogene benadering door cultuurreflectief leren. Daarbij gaat ze ervan uit dat 

cultureel gevormde groepen niet aan nationale grenzen verbonden zijn en individuen ook niet 

vastzitten aan één cultuur. Ze is daarbij kritisch op de dichotomie tussen “eigen” en “vreemd” 

(vgl. Hoch 2016: 2-3). Bovendien kan er binnen het vreemdetalenonderwijs ook vanuit gegaan 

worden dat het Duitslandbeeld van leerlingen door de continue veranderingen van de 

maatschappij niet hetzelfde blijft (vgl. Cerri/Jentges 2015:98).     

 Cultuur wordt in de cultuurreflectieve benadering niet als een losstaand begrip 

beschouwd. Het begrip is naast andere begrippen zoals natie, etnische achtergrond, sociale 

groep, leeftijd, gender en klasse één van vele aspecten. Deze categorieën hebben samenhang, 

maar zijn tegelijkertijd ook verschillend. Bovendien wordt het cultuurbegrip niet vanuit een 

homogeniserend en essentialiserend perspectief bekeken maar als dynamisch gezien, omdat de 

betekenis die eraan gegeven wordt veranderlijk is (vgl. Schweiger et al. 2015: 10). Door 

leerlingen bewust te maken dat voorstellingen van wat “normaal” is niet per se aan een bepaald 

land verbonden is zou cultuurreflectief leren bereikt kunnen worden (vgl. Hoch 2016: 103). 
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Onderstaand citaat toont het zwakke punt van intercultureel leren wat door Hoch (2016) als 

argument gebruikt wordt voor de vervanging van het begrip intercultureel leren door het begrip 

cultuurreflectief leren:  

“Der Begriff “interkulturell” vernachlässigt die potentiell mehrfache 

Gruppenzugehörigkeit eines Individuums, die Durchlässigkeit von Gruppen sowie die 

Differenzen innerhalb von Gruppen. Hierin besteht auch die Schwachstelle 

interkulturellen Lernens, weshalb die vorliegende Arbeit eine Ablösung bzw. 

Erweiterung des Konzepts durch das des kulturreflexiven Lernens vorschlägt“ (Hoch 

2016: 14).    

Ondanks de kritiek van Hoch (2016) op het begrip interculturele competentie, waarin zij wijst 

op individuen die tot meerdere groepen kunnen horen, dat groepen veranderlijk zijn en hierin 

verschillen bestaan en dat wat “normaal” is niet aan landsgrenzen vastzit (vgl. Hoch 2016: 14, 

103), blijven bepaalde aspecten vanuit het perspectief van een ander land toch typerend voor 

een bepaald taalgebied ook al hebben mensen daarover misschien een andere mening of wordt 

het niet altijd zo gedaan. Een voorbeeld is wanneer er in Duitsland geduzt en wanneer gesiezt 

wordt. In Nederland wordt al relatief snel jij gezegd, ook door twee personen die onbekenden 

van elkaar zijn. In Duitsland daarentegen wordt er alleen geduzt wanneer kinderen onder de 16 

zijn of personen elkaar goed kennen. Anders wordt er gesiezt. Dit voorbeeld en de eerder 

genoemde voorbeelden van huis en koffie drinken volgens de contrastieve semantiek  laten zien 

dat er toch in verschillende landen of taalgebieden door een meerderheid een verschillende 

voorstelling aan een bepaald begrip wordt gegeven. Wanneer dit niet meer wordt meegenomen 

in het vreemdetalenonderwijs worden leerlingen minder goed voorbereid op intercultureel, 

grensoverschrijdend contact.          

 Uit de resultaten van Hoch (2016) blijkt dan ook dat de lesmethodes met het doel het 

leren van een vreemde taal voor een groot deel verplicht blijven om de eigen en vreemde cultuur 

als twee aparte begrippen tegenover elkaar te zetten. Toch wordt de Duitse cultuur niet als 

homogeen en ook niet als absoluut beschreven. De heterogeniteit tussen de verschillende 

Duitstalige landen en hun bewoners wordt namelijk zichtbaar en er wordt kritisch omgegaan 

met stereotypen (vgl. Hoch 2016: 101-102). Hier is het DACH- of DACH(L)- concept 

herkenbaar (vgl. Maijala/Tammenga-Helmantel 2016: 544; Cerri/Jentges 2015: 106). Daarbij 

wordt de Duitse cultuur niet aan alleen Duitsland verbonden, maar ook aan de landen 

Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Luxemburg en BeLgië (vgl. Maijala/Tammenga-

Helmantel 2016: 544). Op deze manier krijgen leerlingen een compleet beeld van het 
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Duitstalige gebied en staat niet alleen de taal centraal maar ook culturele aspecten uit dit gebied 

om leerlingen voor te bereiden op (inter)cultureel contact (vgl. Tammenga-

Helmantel/Maijala/Donker 2017: 16). In dit concept is de Duitse cultuur dus niet aan één 

etniciteit of land verbonden. De heterogene benadering komt bovendien in de lesmethodes ook 

tot uiting door het benadrukken van de diversiteit in situaties uit het dagelijkse leven (vgl. Hoch 

2016: 101). Doordat deze masterscriptie dezelfde Duitse lesmethodes uit Nederland analyseert 

als uit het onderzoek van Hoch (2016) kan er vanuit gegaan worden dat er in de lesmethodes 

geen sprake is van louter de homogene benadering en dus ook de heterogene benadering wordt 

overgedragen. 

        

5.4. Operationalisering van de interculturele communicatieve competentie 

Voordat de interculturele communicatieve competentie in de Duitse lesmethodes getoetst kan 

worden moet het begrip eerst gedefinieerd worden. Volgens Deardorff (2011) is dit namelijk 

de eerste stap tot toetsing van het concept. Door bestaande theorie als uitgangspunt te nemen 

kan tot de definitie van de ICC gekomen worden en het raamwerk voor de methode opgesteld 

worden. De ICC conceptualiseren is echter niet eenvoudig, omdat het concept in verschillende 

disciplines verschillend genoemd wordt en zij bovendien ook verschillende benaderingswijzen 

hebben (vgl. Deardorff 2016: 65, 66, 72). Zo is de interculturele communicatieve competentie 

een belangrijke term in studies uit de taalwetenschap en interculturele communicatie, maar ook 

in de interculturele psychologie, culturele antropologie, multiculturele educatie en international 

business and management (vgl. Hua 2014: 150; Landis/Bennett/Bennett 2004: 1). Het 

multidisciplinaire overzicht voor ICC van Hua (2014) laat zien dat het begrip omstreden is, 

doordat elk discipline zijn eigen invulling aan het begrip geeft. Zo worden naast de 

interculturele communicatieve competentie van Byram (1997) ook de termen interculturele 

interactie competentie (Spencer-Oatey/Franklin 2009), interculturele competentie (Deardorff 

2004, 2006), transculturele communicatie competentie (Ting-Toomey 1999), interculturele 

communicatie competentie (Spitzberg/Cupach 1984; Chen/Starosta 1998), global competentie 

(Hunter et al. 2006) enzovoort gebruikt (vgl. Hua 2014: 155).     

 Ook in het vreemdetalenonderwijs is de interculturele competentie een complex begrip, 

omdat het bestaat uit meerdere deelcompetenties (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 273-274). 

Deze worden aan het einde van deze paragraaf verder toegelicht. Bovendien blijkt uit onderzoek 

van Caspari en Schinschke (2009) dat er in de Duitstalige literatuur op het gebied van  

vreemdetalendidactiek weinig concepten zijn waarmee interculturele competentie binnen het 
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onderwijs op school onderzocht en vastgesteld kan worden (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 273-

274). Uit eigen recherche voor deze masterscriptie, uit de analyse van Fasoglio en Canton 

(2009) en de bijdrage van Mulder en Fasoglio (2009) blijkt dat dit in Nederland ook zo is. Zo 

bestaat er in Nederland nog geen instrument om interculturele competentie sterker in het 

vreemdetalenonderwijs en het taalverwervingsproces te integreren en is naar de relatie tussen 

vreemdetalenonderwijs (VTO) en interculturele competentie in Nederland nog weinig 

onderzoek gedaan (vgl. Mulder/Fasoglio 2009: 200; Fasoglio/Canton 2009: 9).  

 De reden daarvoor is volgens Reimann (2015) dat het definiëren van de interculturele 

communicatieve competentie een dilemma is en de pogingen hiertoe naar zijn mening meestal 

mislukt zijn28 (vgl. Reimann 2015: 23). In het onderwijs is er echter iets testbaars nodig om te 

kunnen toetsen of leerlingen interculturele competenties beheersen. De moeilijkheid van het 

definiëren van de interculturele communicatieve competentie is naar alle waarschijnlijkheid de 

reden dat er weinig concepten zijn om de ICC in lesmethodes van het VTO te toetsen.  

 In de Duitse tekst van Reimann (2015) wordt het werk van Caspari en Schinschke (2009) 

aanbevolen om als uitgangspunt te nemen om ICC in het vreemdetalenonderwijs te analyseren. 

Bovendien kan dit werk ook als basis dienen om valide opdrachten voor het onderwijs te 

ontwikkelen met het doel ICC te verwerven (vgl. Reimann 2015: 22-23). Caspari en Schinschke 

hebben in 2009 een typologie van verschillende opdrachten binnen het vreemdetalenonderwijs 

vastgesteld voor interculturele competentie. Dit is een mogelijkheid om interculturele 

competenties te analyseren in het vreemdentalenonderwijs in de context van de school (vgl. 

Caspari/Schinschke 2009: 286-287). In de Nederlandse werken van Mulder en Fasoglio (2009) 

en Fasoglio en Canton (2009) wordt het Language On Line Portfolio project (LOLIPOP) (2008) 

voorgesteld om als uitgangspunt te gebruiken voor het zichtbaar maken van interculturele 

competentie in het vreemdetalenonderwijs (vgl. Mulder/Fasoglio 2009: 200; Fasoglio/Canton 

2009: 12-13). Binnen dit project zijn voor de vier deelcompetenties29 van de interculturele 

communicatieve competentie volgens Byram (1997) can do-descriptoren ontwikkelt die 

gekoppeld zijn aan de taalbeheersingsniveaus van het ERK (vgl. Fasglio/Canton 2009: 12). 

Beide werken worden in paragraaf 5.4.1. Interculturele communicatieve competentie 

                                                           
28 Reimann (2015) bekritiseert de interculturele communicatieve competentie onder andere in de Duitse 

Bildungsstandards, in het Referenzrahmen für Plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen (REPA) en in het werk 
van Byram (1997). De Bildungsstandards en het Referenzrahmen für Plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen 

operationaliseren volgens Reimann (2015) ICC niet duidelijk genoeg voor het vreemdetalenonderwijs en de 

beschrijving van Byram (1997) zou te theoretisch zijn om ICC in vreemdetalenonderwijs te kunnen toetsten (vgl. 

Reimann 2015: 21-22).   
29 Dit zijn savoirs (kennis), savoir comprendre en savoir apprendre/faire (vaardigheden), savoir être (houdingen) 

en savoir s’engager (scholing/ontwikkeling) (vgl. Byram 1997: 34).  
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analyseren in lesmethodes en in hoofdstuk 6.Methode nader uiteengezet. Voordat verder 

uitgelegd kan worden hoe de interculturele communicatieve competentie in lesmethodes wordt 

geanalyseerd, moeten eerst de drie deelcompetenties van de interculturele competentie, vier 

deelcompetenties wanneer het begrip interculturele communicatieve competentie volgens 

Byram (1997) als uitgangspunt wordt genomen, verder uitgelegd worden.   

 De deelcompetenties binnen het vreemdetalenonderwijs vanuit didactisch perspectief 

zijn kennis (cognitieve competentie), houdingen (affectieve competentie) en vaardigheden 

(pragmatische competentie). Bij de cognitieve competentie gaat het om kennis van andere 

culturen die nodig is voor succesvolle communicatie met één of meer personen. De affectieve 

competentie omvat houdingen en instellingen tegenover anderen, zoals bijvoorbeeld openheid, 

interesse en empathie. Bij de pragmatische competentie gaat het om vaardigheden voor omgang 

met communicatieve vormen en strategieën, misverstanden en conflicten (vgl. Adamczak-

Krysztofowicz et al. 2015: 20). Deze drie deelcompetenties zijn ook terug te zien in modellen 

en concepten over interculturele (communicatieve) competentie (zie bijvoorbeeld 

Caspari/Schinschke 2009: 276-277; Rössler 2010: 141-143, in Reimann 2015: 8-9; 

Auernheimer 2013: 62). Deze drie deelcompetenties staan altijd met elkaar in verbinding en 

kunnen dus niet als aparte individuele elementen beschouwd worden (vgl. Adamczak-

Krysztofowicz et al. 2015: 21). Intercultureel vreemdetalenonderwijs gaat dus niet alleen om 

kennis, maar omvat ook “die Entwicklung von Fähigkeiten, Strategien und Fertigkeiten im 

Umgang mit fremden Kulturen und Gesellschaften” (Zeuner 2010: 1472). Wanneer het begrip 

interculturele communicatieve competentie als uitgangspunt wordt genomen, kan er naast de 

aspecten kennis, houdingen en vaardigheden nog een ander doel worden toegevoegd. Zo zou 

ook het element savoir s’engager oftewel onderwijs en ontwikkeling in de vorm van politieke 

educatie en kritisch cultureel bewustzijn een deel en doelstelling zijn van de ICC (vgl. Byram 

1997: 49). Hierin staat een uiteenzetting tussen producten, gewoonten en perspectieven uit de 

eigen cultuur en die van de andere cultuur centraal (vgl. Byram 1997: 53). De volgende 

paragraaf beschrijft hoe de verschillende aspecten van de interculturele communicatieve 

competentie in de lesmethodes voor moderne vreemde talen geanalyseerd kunnen worden.  

 

5.4.1. Interculturele communicatieve competentie analyseren in lesmethodes  

De eerder beschreven opdrachtentypologie om interculturele competenties in het 

vreemdetalenonderwijs in de context van de school vast te kunnen stellen van Caspari en 

Schinschke (2009) en het LOLIPOP-project (2008) worden in deze paragraaf nader toegelicht. 
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Ten eerste wordt het werk van Caspari en Schinschke uit 2009 beschreven. De typologie is 

onderverdeeld in meerdere soorten opdrachten en per opdracht is aangegeven welk deelaspect 

van de interculturele competentie daarmee behandeld respectievelijk geoefend wordt. Deze 

deelaspecten zijn weer in meerdere dimensies onderverdeeld (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 

276, 286, 287).          

 Een voorbeeld uit de opdrachtentypologie is een opdracht “zur Wiedergabe von Wissen 

(insb. Landeskundliche / soziokulturelle Fakten, sprachlich-kulturelle Phänomene, Auto / 

Heterostereotype” (Caspari/Schinschke 2009: 286-287). Bij deze opdracht is onder de 

deelcompetentie kennis/Wissen te zien dat het in dit aspect van ICC gaat om de dimensies 

kennis van de vreemde cultuur, zoals bijvoorbeeld geografische, politieke en historische kennis 

in de vorm van feiten, maar ook om kennis over de vreemde taal, waar het gaat om het culturele 

karakter van semantiek en woordenschat. Deze laatste dimensie is tegelijkertijd ook een 

onderdeel van de deelcompetentie vaardigheden/ Können/Verhalten (vgl. Caspari/Schinschke 

2009: 276-277). De dimensie strategische kennis is bijvoorbeeld aanwezig in een opdracht 

“zum reflektierten Vergleich kultureller Phänomene unter Berücksichtigung kultureller 

Strukturen und Systeme (z.B. Vergleich der Bedeutung von Nationalfeiertagen in 

verschiedenen Ländern” (Caspari/Schinschke 2009: 286-287). In deze dimensie gaat het om 

prosessen die belangrijk zijn bij intercultureel contact zoals bijvoorbeeld kennis over 

waarneming en beoordeling, kennis over cultuur en context zodat perspectiefovername 

mogelijk is en kennis over het gegeven dat het menselijke gedrag cultureel gevormd is (vgl. 

Caspari/Schinschke 2009: 276-277).        

 De opdracht “Simulationen z.B. – inszenierte Diskussionen zu Themen mit hohem 

interkulturellem Konfliktpotential – Rollenspiele zur mündlichen Sprachmittlung – 

Rollenspiele mit critical incident-Situationen” heeft naast de bovengenoemde deelcompetentie 

kennis en bijbehorende dimensies ook de deelcompetenties vaardigheden en houdingen als doel 

(Caspari/Schinschke 2009: 286-287). Bij het deelaspect vaardigheden betekenen de dimensies 

dat men zich cultureel passend kan gedragen (“kulturell angemessenes fremdsprachliches 

Handeln” en “fremdkulturell”), dit ook op een begrijpelijke manier in de vreemde taal 

(“fremdsprachlich”) en het behandelen van strategieën voor omgang met misverstanden en 

onduidelijkheden, voor het verplaatsen in het perspectief van de ander en voor het oplossen van 

conflicten ( “strategisch”) (Caspari/Schinschke 2009: 277, 286, 287). De derde deelcompetentie 

houdingen omvat dimensies waarin het gaat om de persoonlijke instelling tot de vreemde 

cultuur (“Fremdkultur”) en het bereid zijn de vreemde taal werkelijk te gebruiken ook bij 

beperkte beheersing van deze taal (“Gebrauch der Fremsprache”) (Caspari/Schinschke 2009: 
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277, 286, 287). Daarnaast moet de persoon ook daadwerkelijk bereid zijn de eerder genoemde 

strategieën te gebruiken (“Strategiegebrauch”) en open staan om in vreemde en eventuele 

lastige situaties terecht te komen (“persönlich-psychologisches Einlassen”)  

(Caspari/Schinschke 2009: 277, 286, 287). De complete opdrachtentypologie is weergegeven 

in figuur 1. op pagina 44-45.  
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Figuur 1.: “Opdrachten voor het vaststellen en toetsen van interculturele competenties in het vreemdetalenonderwijs op school30” (overgenomen uit Caspari/Schinschke 2009: 

286-287).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Deze titel is vertaald uit het Duits. De originele titel is: “Abb. 1 Aufgaben zur Feststellung und Überprüfung interkultureller Kompetenzen im schulischen 

Fremdsprachenunterricht” (Caspari/Schinschke 2009: 286-287).  



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Een voordeel van deze typologie is dat er concreet voorbeelden van opdrachten uit de 

lesmethodes genoemd kunnen worden die als doel het verwerven van interculturele 

competenties hebben en daarnaast ook opgemerkt kan worden om welke deelcompetenties het 

gaat. Daardoor wordt dus ook het doel van de opdracht geconcretiseerd. Bovendien is deze 

typologie speciaal ontwikkelt om interculturele competenties vast te stellen en te toetsen binnen 

het vreemdetalenonderwijs op school. Een nadeel is dat de opdrachtentypologie van Caspari en 

Schinschke (2009) niet aangeeft voor welk taalniveau volgens het ERK deze opdrachten 

geschikt zijn en dus ook niet specifiek aangeduid kan worden wat leerlingen met een bepaald 

taalniveau moeten kunnen op het gebied van interculturele competenties. Deze typologie sluit 

daarmee niet aan op de trend van de communicatieve benadering volgens de richtlijnen van het 

ERK in het Nederlandse onderwijs. Bovendien gaat deze typologie ook niet van de 

interculturele communicatieve competentie uit, waardoor contrastieve opdrachten binnen de 

deelcompetentie onderwijs en ontwikkeling (savoir s’engager) met de doelen politieke educatie 

en kritisch cultureel bewustzijn (vgl. Byram 1997:34) niet in de typologie zijn opgenomen. 

Opdrachten waarin culturele elementen met elkaar in vergelijking staan komen in de 

opdrachtentypologie voor, maar dan alleen met het kennis- en vaardigheden component als doel 

(vgl. Caspari/Schinschke 2009: 287). Vandaar dat de opdrachtentypologie als analyse-

instrument in deze masterscriptie gecombineerd wordt met het LOLIPOP-project. 

 Het Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) (2008) kan aansluitend op de 

opdrachtentypologie van Caspari en Schinschke worden gebruikt om een specifiek taalniveau 

te onderzoeken en om naast opdrachten voor de deelcompetenties van de interculturele 

competentie, kennis, houdingen en vaardigheden, ook het contrastieve element volgens de 

interculturele communicatieve competentie in de lesmethodes te onderzoeken. LOLIPOP31 

(2008) is een project waarin 12 internationale instellingen in Europa, waaronder de Technische 

Universität Dresden, samengewerkt hebben om een online, interactieve en multilinguïstische 

versie van het Europese taalportfolio te ontwikkelen, waaraan zij ook een interculturele 

dimensie hebben toegevoegd. Personen die een vreemde taal leren kunnen met dit programma 

hun eigen interculturele competentie testen en de eigen ontwikkeling bijhouden. Dit Europees 

Taalportfolio is geschikt voor het zelfstandig leren van een taal, maar kan ook geïntegreerd 

worden in het leren van een vreemde taal in onderwijssetting. Een belangrijk doel van 

LOLIPOP is dan ook om intercultureel leren in het vreemdetalenonderwijs te integreren (vgl. 

                                                           
31 Het LOLIPOP-project is gemaakt in opdracht van de Europese Commissie in het kader van het leven lang leren 

programma (vgl. Language On Line Portfolio Project 2008a).  
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Language On Line Portfolio Project 2008a). Mulder en Fasoglio (2009) beschrijven dat in 

Nederland nog niet zo’n instrument zoals LOLIPOP bestaat waarmee interculturele 

competenties zichtbaar worden in het talenonderwijs en het taalverwervingsproces (vgl. 

Mulder/Fasoglio 2009: 200). Dit instrument zou echter vanwege zijn geschiktheid voor 

integratie in het vreemdetalenonderwijs ook in Nederland ingezet kunnen worden.

 Anders dan bij de typologie van Caspari en Schinschke is een voordeel van het 

LOLIPOP-project dat de can do-descriptoren voor de interculturele communicatieve 

competentie gekoppeld zijn aan de ERK-niveaus. Op deze manier kan specifiek gekeken 

worden naar de streefniveaus voor leerlingen van vwo 1-2. Voor het vak Duits is dit bij de 

productieve vaardigheden spreken, gesprekken voeren en schrijven A1/A2 niveau en bij de 

receptieve vaardigheden luisteren en lezen A2 niveau (vgl. Europees Referentiekader Talen z.j.-

a). In het LOLIPOP-project zijn er can do-descriptoren voor de verschillende ERK-niveaus 

opgesteld voor de vijf elementen oftewel savoirs uit het interculturele communicatieve 

competentie model van Byram (1997). De descriptoren zijn in de vorm van ik-kan 

beschrijvingen, de zogenaamde can do-descriptoren net zoals bij de niveaus van het ERK (vgl. 

Europees Referentiekader Talen z.j.-b). Tabel 1. op de pagina’s 48 t/m 51 geeft de can do-

descriptoren voor A1 en A2 niveau weer. Zij zijn bruikbaar gemaakt voor het 

vreemdetalenonderwijs in Nederland door ze naar het Nederlands te vertalen32. Door de 

concretere beschrijving van de deelaspecten van de interculturele communicatieve competentie 

in de vorm van deze descriptoren is de complexiteit van het begrip, zoals in de kritiek van 

Reimann (2015), verminderd. Zo staat er bijvoorbeeld bij de deelcompetentie kennis dat 

leerlingen met A1 niveau informatie over het andere land kunnen geven, onder andere 

geografische gegevens. Onder de can do-descriptor zijn nog andere voorbeelden gegeven voor 

wanneer het om deze beschrijving van het kenniselement gaat, zoals de staats-en regeringsvorm 

en “de belangrijkste/gebruikelijkste feesten die in het andere land gevierd worden” (Language 

Online Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b). Op A2 niveau hebben de leerlingen bijvoorbeeld 

ook basiskennis over feestdagen en het schooljaar. Dit wordt met voorbeelden geconcretiseerd, 

waarin dan staat dat de leerling weet “hoe de belangrijkste feesten worden gevierd” en hoe de 

organisatie van het schoolsysteem eruit ziet (Language Online Portfolio Project (LOLIPOP) 

2008b). Voor het deelaspect kennis zijn er in het LOLIPOP-project twee can do-descriptoren 

voor het A1 niveau en ook twee voor het A2 niveau opgesteld. Hierop volgen in de tabel de can 

do-descriptoren van de deelcompetenties houdingen en vaardigheden en als laatste van het 

                                                           
32 Voor de officiële Duitse can do-discriptoren zie: bijlage A. 
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element kritisch cultureel bewustzijn en politieke educatie. Het onderdeel savoir comprendre33 

(vaardigheden) uit het model van Byram (1997) komt in  Tabel 1. niet voor, omdat can do-

descriptoren gekoppeld aan dit element pas vanaf niveau B1 voorkomen, wanneer er sprake is 

van een (meer) gevorderde taalgebruiker. Bij het A1- en A2 niveau wordt er namelijk vanuit 

gegaan dat een persoon nog niet zoveel intercultureel contact had met mensen uit de andere 

cultuur en daarom bepaald gedrag of producten uit de andere cultuur nog niet altijd begrijpt. 

Ook beschikken beginnende vreemde taalgebruikers nog niet over meerdere strategieën om 

bijvoorbeeld te kunnen omgaan met misverstanden. Hierdoor is het nog niet mogelijk om 

producten, documenten en gedrag uit een andere cultuur te interpreteren en in te zien hoe dit in 

verband staat met de eigen cultuur, zoals het doel is van het element savoir comprendre (vgl. 

Byram 1997: 52).  

Tabel 1: Can do-descriptoren voor de interculturele communicatieve competentie op A1 en A2 niveau34 (Eigen 

weergave in navolging uit Byram 1997: 34; Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b).  

 A1  A2  

   

Savoirs   

 

(kennis) 

Ik kan enkele informatie over 

het andere land (bijv. naam van 

de hoofdstad, geografische 

gegevens, klimaat etc.) 

verstrekken. 

 

Voorbeelden: 

 

a)     Ik weet welk klimaat, welke 

geografische ligging het andere 

land heeft en wat de hoofdstad is. 

 

b)     Ik weet welke staats- en 

regeringsvorm het andere land 

heeft, bijv.: democratie, 

monarchie, republiek. 

 

c)     Ik ken de belangrijkste / 

gebruikelijkste feesten die in het 

andere land gevierd worden.  

Ik kan mijn basiskennis over het 

verloop van het dagelijkse leven in 

het andere land (bijv. werk-, 

eettijden, feestdagen, schooljaar 

etc.) uiteenzetten.  

 

Voorbeelden: 

 

a)     Ik weet hoe de werkdag in het 

andere land uitziet (bijv. wanneer 

deze begint, wanneer de mensen daar 

lunchen), hoe maaltijden tot zich 

genomen worden (bijv. typische 

gerechten), hoe de belangrijkste 

feesten worden gevierd (bijv. hoe en 

wanneer het begin van het nieuwe jaar 

gevierd wordt), hoe het politieke 

systeem en het bestuur er daar uit zien 

(bijv. de belangrijkste politieke 

partijen) en hoe het onderwijs- en 

gezondheidssysteem zijn 

georganiseerd (bijv. of ik voor een 

bezoek aan een arts moet betalen of 

niet).  

 

                                                           
33 Voor voorbeelden van can do- descriptoren voor de savoir comprendre op B1 niveau zie: bijlage B.  
34 De descriptoren zijn vertaald uit het Duits. Voor de officiële Duitse can do-descriptoren zie bijlage A.  
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Savoirs  

 

(kennis) 

Ik kan geleidelijk aan steeds 

meer situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur 

begrijpen (bijv.: eetgewoonten, 

beleefdheids-/ aanspreek-/ en 

begroetingsvormen).  

 

Voorbeelden: 

 

a)     Ik weet wat er van mij 

verwacht wordt bij de begroeting 

van iemand anders in formele en 

niet formele situaties en ik kan 

mezelf aan anderen voorstellen.  

 

b)     Ik weet ongeveer wat en op 

welk moment van de dag de 

mensen uit het andere land eten. 

 

c)     Ik weet wat de instelling van 

de mensen van de andere cultuur 

tegenover het begrip “tijd” is, 

bijv. of men (precies) op tijd moet 

zijn of hoeveel men bij 

maatschappelijke, beroepsmatige 

of officiële gelegenheden te laat 

mag zijn.  

 

Ik kan herkennen dat er 

afhankelijk van de relatie met een 

persoon of de specifieke situatie 

formele en informele 

aanspreekvormen zijn.  

 

 

Voorbeelden: 

 

a)     Ik weet hoe oudere en jonge 

mensen, mannelijke en vrouwelijke 

autoriteitspersonen in de andere 

cultuur worden aangesproken.  

 

b)     Ik weet dat dezelfde persoon in 

formele en informele situaties 

verschillend begroet of aangesproken 

kan worden.  

 

 

Savoir être 

 

(houdingen) 

 

 

 

 

Ik kan herkennen dat de 

mogelijkheid nieuwe 

interculturele ervaringen te 

kunnen maken een 

persoonlijke verrijking is, 

hoewel ik nog niet zo vaak de 

mogelijkheid had zulke 

ervaringen op te doen.  

 

Voorbeelden: 

 

a)     Ik ben nieuwsgierig / 

benieuwd zo niet zelfs een beetje 

nerveus wanneer ik mensen uit 

andere culturen ontmoet. 

 

b)     Wanneer ik mensen uit een 

andere cultuur ontmoet ben ik 

vaak positief maar ook negatief 

daarover verrast over hoe ze 

reageren.  

 

Ik kan mezelf voorstellen, hoe 

enkele gewoonten / gebruiken van 

mijn eigen cultuur door mensen 

met een andere cultuur ervaren 

zouden kunnen worden.  

 

 

  

Voorbeelden: 

 

a)     Ik begrijp dat mensen van de 

andere cultuur door mijn gedrag of 

door dat van andere mensen van mijn 

cultuur zich verkeerd begrepen of 

beledigt kunnen voelen (bijv. op werk 

of thuis) en ik weet hoe ik mijzelf 

tegenover vrouwen en mannen, 

oudere mensen of autoriteitspersonen 

van andere culturen moet verhouden 

/gedragen.  
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c)     Ik kijk soms films over het 

leven uit andere culturen of ik 

lees hier boeken over, maar ik 

begrijp het gedrag van die 

mensen niet altijd.  

 

d)     Voordat ik mensen uit een 

ander land ontmoet, probeer ik 

mezelf over hun cultuur te 

informeren.  

 

b)     Ik weet dat voor mensen van de 

andere cultuur kunst die in mijn 

cultuur gecreëerd is (bijv. films en 

boeken) choquerend of beledigend 

kan zijn en dat zij enkele gerechten 

van mijn cultuur als ongewoon zien of 

zelfs oneetbaar kunnen vinden. 

 

Savoir 

apprendre/faire 

 

(vaardigheden) 

Ik kan sommige vaardigheden 

die ik nodig heb om met mensen 

te communiceren die andere 

wereldbeschouwingen, ideeën 

over waarden en gedrag / 

handelswijzen dan ik hebben, 

herkennen en toepassen. 

 

 

 

 

Voorbeelden: 

 

a)     Ik probeer te ontdekken wat 

mensen uit andere culturen in 

situaties uit het dagelijkse leven 

van mij verwachten en ik probeer 

mijzelf zo als hen te gedragen om 

ergernissen en irritaties te 

voorkomen.  

  

b)     Ik stel graag vragen wanneer 

ik bepaalde aspecten van een 

andere cultuur niet begrijp. 

 

c)     Ik zie in dat mensen zich 

vanwege verschillende 

wereldbeschouwingen anders 

kunnen gedragen en doordat ik 

deze verschillen ter harte 

neem/behartig kan ik ze beter 

begrijpen.  

 

Ik kan het gedrag van 

moedertaalsprekers van de andere 

taal in situaties van het alledaagse 

leven proberen te begrijpen door ze 

te observeren en daarbij mijn 

eerdere interculturele ervaring in te 

brengen, hoewel ik zelf nog niet 

over strategieën beschik om met 

niet vertrouwde of verwarrende 

situaties te kunnen omgaan.  

 

Voorbeelden: 

 

a)     Ik probeer uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur in 

alledaagse situaties te leren, doordat 

ik ze observeer, maar ik weet bij 

sommige situaties nog niet hoe ik mij 

moet gedragen / hoe ik moet reageren. 

 

b)     Wanneer misverstanden ontstaan 

ben ik vaak verward en onzeker over 

hoe ik moet reageren; Ik vind het 

lastig om met mensen van de andere 

cultuur over culturele verschillen te 

discussiëren.  

 

Savoir 

s’engager 

 

(Kritisch 

cultureel 

bewustzijn & 

Ik kan principiële culturele 

verschillen en overeenkomsten / 

gelijkenissen tussen gewoonten 

/ gebruiken van mijn eigen en 

de andere cultuur herkennen.  

 

Ik kan enkele aspecten van de 

andere cultuur met mijn eigen 

cultuur vergelijken, hoewel mijn 

begrip voor de diepere betekenis 

van deze aspecten nog ontwikkelt 

moet worden. 
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politieke 

educatie)  

 

 

 

Voorbeelden: 

 

a)     Ik kan wezenlijke verschillen 

en overeenkomsten /gelijkenissen 

tussen mijn- en de andere cultuur 

met het oog op eetgewoonten, 

kledingvoorschriften, manier om 

gevoelens uit te drukken, 

instelling tegenover familieleden 

/ vrienden / werk en religie 

herkennen. 

 

b)     Ik weet, welke betekenis 

kunst (bijv. literatuur, muziek, 

bioscoop) in mijn- en de andere 

cultuur heeft en ik kan wezenlijke 

verschillen tussen beide culturen 

met betrekking tot gezondheids-, 

onderwijs,- en politieke systeem 

maar ook de manier hoe mensen 

leven (bijv. onderkomen) 

herkennen.  

 

Voorbeelden:  

a)     Ik ben mij daarvan bewust dat er 

tussen mijn- en de andere cultuur 

zowel overeenkomsten als verschillen 

met betrekking tot de verrichting van 

alledaagse dingen zijn (bijv. eten, 

kleding), maar ik begrijp nog niet 

altijd in hoeverre deze verschillen en 

overeenkomsten / gelijkenissen mijn 

relatie tot mensen van de andere 

cultuur beïnvloeden.  

 

b)     Ik weet dat mensen uit een andere 

cultuur in bepaalde situaties zich 

eventueel anders kunnen gedragen als 

ik (bijv. wanneer hen naar politieke 

opvattingen of hun leeftijd gevraagd 

wordt), maar ik moet nog leren hun 

reacties te begrijpen (bijv. waarom 

bepaalde vragen als (on)passend 

gezien worden en sommige zelfs 

taboe zijn).  
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6. Methode: lesmethode-analyse: werk-analytisch  

6.1. Analyse van de lesmethodes Na Klar! en Neue Kontakte voor vwo 1-2  

Volgens Rösler en Schart (2016) kan het bij een lesmethode-analyse om alle aspecten gaan 

binnen de discussie van de vreemdetalendidactiek. Zo’n analyse wordt uitgevoerd met het doel 

in lesmethodes de omzetting van het desbetreffende aspect te onderzoeken en daarmee de rol 

die het element inneemt in de lesmethodes. Bovendien kan geanalyseerd worden hoe het 

onderzoekselement in verbinding staat met andere aspecten en thema’s binnen het onderwijs, 

dus hoe implementatie in het onderwijs plaats kan vinden (vgl. Rösler/Schart 2016: 487). Deze 

masterscriptie analyseert de Nederlandse lesmethodes voor het vak Duits Na Klar! en Neue 

Kontakte voor vwo 1-2 op de interculturele communicatieve competentie. De interculturele 

communicatieve competentie wordt hier in verbinding gezet met Duits als vreemde taal. Zoals 

uit voorgaande hoofdstukken in deze masterscriptie bleek, zou de ICC sterker in het 

vreemdetalenonderwijs in Nederland geïntegreerd dienen te worden. Voordat die stap genomen 

kan worden dient eerst gekeken te worden hoe de ICC in de lesmethodes is omgezet en wat de 

huidige rol van de ICC binnen de lesmethodes is. Dit is het doel van deze masterscriptie. Aan 

de hand van de resultaten kan daadwerkelijk vastgesteld worden of de ICC sterker in het 

vreemdetalenonderwijs voor vwo onderbouw in Nederland geïntegreerd dient te worden. 

 Volgens de huidige wet- en regelgeving voor de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs worden voor de onderwijsniveaus havo en vwo in tegenstelling tot het vmbo twee in 

plaats van één vreemde taal naast het Engels aangeboden in het onderwijscurriculum (vgl. SLO, 

nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling z.d.). Hierdoor is de waarschijnlijkheid groter 

dat Duits aan havo en vwo leerlingen aangeboden wordt en de lesmethodes hiervoor vaker 

gebruikt worden. Dit wordt ook in de Moderne vreemde talen. Vakspecifieke trendanalyse 2015 

(Fasoglio et al. 2015) bevestigd. Volgens Fasoglio et al. (2015) is er geen formele informatie 

over het aanbod van vreemde talen op vmbo-, havo- en vwo-scholen bekend, maar er bestaat 

wel de indruk “dat de meeste havo- en vwo- scholen in de onderbouw kiezen voor het verplicht 

volgen van Duits en Frans naast Engels” (Fasoglio et al. 2015: 24). In het onderzoek van 

Tammenga-Helmantel et al. (2017) zijn lesmethodes Duits voor havo onderbouw al op culturele 

elementen geanalyseerd (vlg. Tammenga-Helmantel et al. 2017: 17). Daarom richt deze 

masterscriptie zich op Duitse lesmethodes voor vwo onderbouw. Lesmethodes zijn als 

uitgangspunt van de analyse gekozen, omdat zij in principe de lesinhoud vormgeven. (vgl. 

Fasoglio et al. 2015: 24). Zij zijn meestal de didactische basis van het vreemdetalenonderwijs 

(vgl. Maijala/Tammenga-Helmantel 2016: 539). Bovendien worden lesmethodes binnen het 
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onderwijs voor alle vreemde talen veel ingezet en nemen zij hierin dus een centrale plek in (vgl. 

Fasoglio et al. 2015: 24; Rösler/Schart 2016: 483). Zo blijk uit onderzoek van Guerrettaz en 

Johnston (2013) dat lesmethodes invloed hebben op de structuur en inhoud van de les. 

Daarnaast beïnvloedt de lesmethode de gesprekken van leerlingen en de docent voor een groot 

deel. 83 procent van de gesprekken in de klas kon namelijk geassocieerd worden aan de 

lesmethode (vgl. Guerrettaz/Johnston 2013: 784-785). Ook blijkt uit het onderzoek dat slechts 

2, 27% van de vreemdentalendocenten zelf ontwikkelt materiaal gebruikt om de interculturele 

competentie in de les te bevorderen (vgl. Fasoglio/Canton 2009: 21). Dit bevestigd dat 

lesmethodes een centrale rol innemen binnen het vreemdentalenonderwijs en deze als het ware 

de lesinhoud vormen. Methodes van grote educatieve uitgeverijen in Nederland worden volgens 

Fasoglio et al. (2015) het meeste in het vreemdetalenonderwijs gebruikt. Docenten vertrouwen 

bij deze lesmethodes erop “dat de auteurs rekening hebben gehouden met kerndoelen, 

eindtermen en de niveaus van het ERK” (Fasoglio et al. 2015: 24). De inhoud van lesmethodes 

is echter nooit helemaal objectief, omdat de auteurs de selectiecriteria voor de lesmethodes 

bepaald hebben en daarbij hun eigen interesse over onderwijsontwikkelingen meespeelt (vgl. 

Cerri/Jentges 2015: 98). Bovendien wordt de inhoud ook afgestemd op de economische 

belangen van de uitgeverij.  

 

6.2. Kwalitatieve werk-analytische lesmethode-analyse  

In deze scriptie zullen twee van de meest gebruikte Nederlandse lesmethodes voor het vak Duits 

Na Klar! en Neue Kontakte voor vwo 1-2 van de grootste educatieve uitgeverijen Malmberg en 

Noordhoff kwalitatief op elementen van de interculturele communicatieve competentie 

geanalyseerd worden. Voor een kwalitatieve lesmethode-analyse wordt binnen de didactiek van 

het vreemdetalenonderwijs gebruik gemaakt van kernvragen, waarvan de antwoorden op deze 

vragen uit de inhoud van de lesmethodes worden gehaald (vgl. Brunsing 2016: 500; 

Maijala/Tammenga-Helmantel 2016: 547). Zulke kernvragen hebben volgens Brunsing (2016) 

enkele voordelen tegenover een analyse door middel van een coderingsschema (vgl. Brunsing 

2016: 500). Kernvragen zouden namelijk de nauwkeurigheid van de resultaten vergroten en de 

weergave van de inhoud verfijnder weergeven (vgl. Ucharim 2009: 163, in Brunsing 2016: 

500). Tegelijkertijd dient er bij een kwalitatieve analyse wel rekening gehouden te worden met 

het feit, dat de resultaten niet helemaal objectief kunnen zijn, omdat zij voor een deel 

afhankelijk zijn van de waarneming van de onderzoeker (vgl. Maijala/Tammenga-Helmantel 

2016: 547; Brunsing 2016: 500). Voor de kwalitatieve analyse van de lesmethodes Na Klar! en 
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Neue Kontakte voor vwo 1-2 om de ICC vast te stellen zijn aan de hand van het LOLIPOP-

project en de opdrachtentypologie van Caspari en Schinschke voor deze masterscriptie de 

volgende kernvragen opgesteld: Op welke manier komen de can do-descriptoren van de 

interculturele communicatieve competentie voor A1 en A2 niveau in de lesmethodes voor? 

Welke typen opdrachten die als doel het verwerven van interculturele competenties hebben 

komen in de Duitse lesmethodes aan bod? Welke deelaspecten van de interculturele 

communicatieve competentie zijn er in de lesmethodes vast te stellen?    

 De antwoorden op de vragen worden in de analyse verklaard en toegelicht door middel 

van voorbeelden uit de lesmethodes en geven antwoord op de onderzoeksvraag in hoeverre de 

interculturele communicatieve competentie daadwerkelijk voorkomt in de Nederlandse 

lesmethodes voor Duits als vreemde taal Na Klar! en Neue Kontakte voor vwo onderbouw 

leerjaar 1-2. Bij de eerste vraag worden de can do-descriptoren van de ICC uit het LOLIPOP-

project (2008) voor A1 en A2 als basis genomen. Daarmee wordt onderzocht of en hoe de 

elementen uit de can do-descriptoren aanwezig zijn in de lesmethodes. Het is mogelijk dat er 

in de lesmethodes ook descriptoren voorkomen van B1 niveau of hoger. Deze zouden met de 

analyse van deze masterscriptie dan niet opgemerkt worden. De streefniveaus voor vwo 

onderbouw voor Duits zijn echter A2 voor de receptieve vaardigheden en A1/A2 voor de 

productieve vaardigheden (vgl. Europees Referentiekader Talen z.d.-a). Dit houdt in dat de 

leerlingen hogere niveaus dan A1 en A2 in de vorm van can do-descriptoren volgens de 

streefniveaus nog niet per se hoeven te beheersen. Bovendien ontbreken wettelijk vastgestelde 

richtlijnen, waardoor de te behalen niveaus niet bindend zijn (vgl. Fasoglio et al. 2015: 12).  

Daarom wordt van de streefniveaus uitgegaan en worden de descriptoren vanaf B1 niveau in 

deze masterscriptie niet geanalyseerd.        

 Voor de tweede vraag wordt de opdrachtentypologie van Caspari en Schinschke (2009) 

als uitgangspunt gebruikt. Daarmee kan namelijk op basis van eerder vastgestelde typen 

opdrachten voor interculturele competenties vastgesteld worden hoe interculturele 

competenties in de lesmethodes in de vorm van verschillende soorten opdrachten voorkomen. 

Aan de hand van de resultaten van de eerste twee vragen, door analyse van de inhoud van de 

lesmethodes door de can do-descriptoren en de opdrachtentypologie, kan ook vastgesteld 

worden welke deelaspecten van de interculturele (communicatieve) competentie voorkomen in 

de lesmethodes. In deze masterscriptie worden zowel tekstboeken als werkboeken 

geanalyseerd. Volgens Hoch, Jentges en Tammenga-Helmantel (2016) vormen het tekst- en het 

werkboek namelijk één geheel binnen het onderwijs (vgl. Hoch/ Jentges/Tammenga-Helmantel 

2016: 604). Bovendien is het werkboek de plek waar de opdrachten in verbinding tot het 
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tekstboek instaan. Doordat in de analyse ook de opdrachten worden onderzocht dient ook het 

werkboek beschouwd te worden.  
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7. Resultaten 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de geanalyseerde lesmethodes Na Klar! en Neue 

Kontakte. Daarmee wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag in hoeverre de 

interculturele communicatieve competentie daadwerkelijk voorkomt in de Nederlandse 

lesmethodes voor Duits als vreemde taal Na Klar! en Neue Kontakte voor vwo onderbouw 

leerjaar 1-2. Daarvoor wordt in paragraaf 7.2. Can do-descriptoren van de interculturele 

communicatieve competentie de kernvraag behandeld op welke manier de can do-descriptoren 

van de interculturele communicatieve competentie voor A1 en A2 niveau in de lesmethodes 

voorkomen. Aansluitend wordt in paragraaf 7.3.Opdrachtentypologie voor het meten van 

interculturele competenties de kernvraag beantwoord welke typen opdrachten die als doel het 

verwerven van interculturele competenties hebben in de lesmethodes aan bod komen. De laatste 

kernvraag, welke deelaspecten van de interculturele (communicatieve) competentie in de 

lesmethodes vast te stellen zijn, wordt niet in een aparte paragraaf behandeld. De reden daarvoor 

is dat er per deelcompetentie van de ICC can do-descriptoren zijn beschreven en in de 

opdrachtentypologie per opdracht aangegeven wordt om welke deelcompetenties het gaat. Door 

de eerste twee kernvragen te beantwoorden, wordt dus ook waarneembaar welke 

deelcompetenties van de interculturele (communicatieve) competentie in de lesmethodes 

voorkomen. Voordat de resultaten van de kwalitatieve lesmethode-analyse uiteen worden gezet, 

wordt eerst een algemene beschrijving van de lesmethodes gegeven. Op deze manier wordt een 

beeld geschetst van de opbouw, thema’s en onderdelen in de lesmethodes.  

 

7.1. Algemene beschrijving van de lesmethodes Na Klar! en Neue Kontakte  

Na klar! bestaat uit een tekstboek en een werkboek. De lesmethode is onderverdeeld in acht 

hoofdstukken die bestaan uit de thema’s “ich, Schule, zu Hause, Spaß, Kommunikation, 

Geldsachen, Topfit en Urlaub” (Na Klar! 2012a: 3). Elk hoofdstuk bestaat uit zes paragrafen en 

een miniproject. In het tekstboek worden teksten met afbeeldingen, de Worthilfe35 en in 

bepaalde paragrafen ook de Redemittel36 afgebeeld. Het werkboek bevat opdrachten die voor 

een deel ook terug verwijzen naar de inhoud van het tekstboek (vgl. Na Klar! 2012a: 6). 

 In de eerste paragraaf van hoofdstuk 1 worden bijvoorbeeld de onderdelen lezen, 

woordenschat, grammatica en luister- en kijkvaardigheid in de opdrachten geoefend. In de 

                                                           
35 In de “Worthilfe” wordt de Nederlandse vertaling gegeven van Duitse woorden die in de teksten voorkomen. 

Deze woorden helpen de leerlingen bij het begrijpen van deze teksten (vgl. Na Klar! 2012a: 6).  
36 In de “Redemittel” worden Duitse zinnen weergegeven met de Nederlandse vertaling die de leerlingen in een 

Duits gesprek kunnen inzetten en voor het schrijven van teksten kunnen gebruiken (vgl. Na Klar! 2012a: 6).  
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miniprojecten worden de receptieve vaardigheden lezen en luisteren behandeld, maar ook de 

productieve vaardigheden schrijven en spreken en maken de leerlingen opdrachten in het 

werkboek met behulp van internet. Zo maken de leerlingen in hoofdstuk 1 bijvoorbeeld een 

fotoreportage van de woonplaats, schrijven daarbij een tekst en zoeken op internet informatie 

over de Duitse stad Keulen op (vgl. Na Klar! 2012b: 19). In hoofdstuk 5 maken de leerlingen 

in het miniproject een nieuwsuitzending die in de klas getoond wordt (vgl. Na Klar! 2012b: 87). 

Daarnaast staat er na elk hoofdstuk in het tekstboek de “Lernbox”, waarin de woorden, zinnen 

en grammatica staan die de leerlingen voor dat hoofdstuk leren (vgl. Na klar! 2012a: 6). Achter 

in het tekstboek worden een grammatica-overzicht, leertips, een woordenlijst en een legenda 

voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland weergegeven (vgl. Na Klar! 2012a: 164-183).

 Neue Kontakte bestaat uit een tekstboek en de werkboeken A en B. De lesmethode heeft 

zes hoofdstukken met de thema’s “Sprich mit!, Freizeit, Schmeckt’s?, im Kaufrausch, 

Traumhaus en unterwegs” (Neue Kontakte 2013a: 4-5). Elk hoofdstuk is onderverdeeld in twee 

delen en per paragraaf wordt aangegeven wat voor onderdeel of vaardigheid centraal staat. Dit 

zijn in deel 1 “Sehen, Lesen, Grammatik, Sprechen, Wörterbuch, in der Klasse en 

Landeskunde” (Neue Kontakte 201a: 4-5). In deel twee worden de elementen “Hören, Lesen, 

Grammatik, sprechen, schreiben” behandeld (Neue Kontakte 201a: 4-5). Na elk deel staat er in 

het werkboek een toets met de naam “Zum Schluss”, waarmee gecontroleerd kan worden of de 

leerlingen de materie uit de lesmethode kennen (zie bijvoorbeeld Neue Kontakte 2013b: 25, 

27). Aansluitend geven de leerlingen in de “Nachbereitung” aan, hoe goed zij de leerdoelen al 

beheersen (zie bijvoorbeeld Neue Kontakte 2013b: 25, 27). De paragraaf “Wörterbuch” 

besteedt aandacht aan de omgang met het woordenboek en de paragraaf “in der Klasse” geeft 

zinnen weer die door leerlingen en de docent in de klas gebruikt kunnen worden (vgl. Neue 

Kontakte 2013). Tevens is er de paragraaf “Praxis”, waarin leerlingen met de productieve 

vaardigheden schrijven en spreken oefenen. Hierin schrijven leerlingen bijvoorbeeld een blog 

over zichzelf (vgl. Neue Kontakte 2013a: 21; vgl. Neue Kontakte 2013b: 50-51) en geven de 

leerlingen een presentatie over hun hobby’s (vgl. Neue Kontakte 2013a: 37; Neue Kontakte 

2013b: 112-113). Per hoofdstuk zijn er twee extra paragrafen waarin de vaardigheden luisteren 

en lezen geoefend worden (vgl. Neue Kontakte 2013a: 4-5). Het leeroverzicht staat in Neue 

Kontakte in het werkboek aan het einde van elk hoofdstuk. Ook staan er in deze lesmethode, 

zoals ook in Na Klar!, achterin het tekstboek leertips, een woordenlijst en grammatica-overzicht 

en een kaart waarop Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn afgebeeld (vgl. Neue Kontakte 

2013a: 104-136).      
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Beide lesmethodes geven het te behalen taalvaardigheidsniveau aan met de niveaus van 

het ERK. In Na Klar! gaat het bij de receptieve vaardigheden om de niveaus A1 en A2 en bij 

de productieve vaardigheden om het A1 niveau. Dit wordt weergegeven in een lesstofoverzicht 

(vgl. Na Klar! 2012a: 4-5) en ook in de afzonderlijke hoofdstukken per paragraaf. Het 

lesstofoverzicht geeft ook weer welke grammatica per hoofdstuk behandeld wordt (vgl. Na 

Klar! 2012a: 5).           

 In Neue Kontakte worden aan het begin van elk deel de leerdoelen met het bijbehorende 

ERK niveau omschreven. Ook in deze lesmethode worden vooral de landelijke streefniveaus 

aangehouden. Dit houdt in dat het net zoals bij Na Klar! bij de productieve vaardigheden gaat 

om het A1 niveau en bij de receptieve vaardigheden om het A1-A2 niveau. Vanaf hoofdstuk 4 

worden er echter voor de receptieve vaardigheden lezen en luisteren ook leerdoelen op A2/B1 

niveau beschreven. Dit zijn bijvoorbeeld informatieve teksten lezen over het thema inkopen en 

het luisteren naar nieuwsberichten (vgl. Neue Kontakte 2013a: 64, 96).  

 

7.2. Can do-descriptoren van de interculturele communicatieve competentie  

In deze paragraaf worden de resultaten van de analyse gepresenteerd die antwoord geven op de 

vraag welke can do-descriptoren van de interculturele communicatieve competentie voor A1 

en A2 niveau in de lesmethodes Na Klar! en Neue Kontakte voor vwo 1-2 voorkomen37. De 

resultaten van beide lesmethodes worden niet apart, maar gezamenlijk weergegeven. Op deze 

manier kan getoond worden hoe beide lesmethodes de verschillende deelaspecten van de ICC 

omzetten en welke rol zij in beide lesmethodes spelen. Bovendien worden zo de eventuele 

overeenkomsten en verschillen zichtbaar. Per deelcompetentie van de interculturele 

communicatieve competentie wordt door middel van voorbeelden gepresenteerd hoe zij in de 

lesmethodes zijn voorgekomen.  

 

7.2.1. Can do-descriptoren: kennis 

Alle vier de can do-descriptoren voor de interculturele communicatieve competentie van het 

kennisaspect komen in de lesmethodes Na Klar! en Neue Kontakte voor. Om de leesbaarheid 

in deze scriptie te bevorderen zijn zij weergegeven in verkorte omschrijvingen. In de resultaten 

van deze masterscriptie zijn deze omschrijvingen informatie over landen uit het Duitstalige 

                                                           
37 De complete resultaten zijn weergegeven in de bijlagen E en F. In deze tabellen is voor elke lesmethode per 

hoofdstuk en per paragraaf aangegeven welke can do-descriptoren en soorten opdrachten voorkomen. Hierbij is 

ook beschreven om welke deelcompetenties van de interculturele (communicatieve) competentie het gaat.  
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gebied (1), “basiskennis over het verloop van het dagelijkse leven in het andere land” (2), 

“situaties uit het alledaagse leven van de andere cultuur” (3) en aanspreekvormen in de andere 

cultuur  (4) (Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b). Onderstaande tabel 2. 

laat zien dat er bij deze beschrijvingen van de can do-descriptoren in dit onderzoek 

subcategorieën zijn vastgesteld die tonen hoe de deelcompetentie kennis in de lesmethodes 

voorkomt. De omschrijvingen met bijbehorende subcategorieën zullen in de volgende 

paragrafen beschreven worden een door middel van voorbeelden worden geconcretiseerd.  

Tabel 2: Deelcompetentie kennis volgens de can do-descriptoren van de ICC voor het A1-A2 niveau in Na Klar! 

en Neue Kontakte (Eigen weergave in navolging uit Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b; Na 

Klar! 2012a; 2012b; Neue Kontakte 2013a; 2013b; 2013c).  

Lesmethode Na Klar! 

Deelaspect ICC Can do-descriptoren  Can do-descriptoren  

 A1 A2 

Kennis 1. Informatie over landen uit het 

Duitstalige gebied.  

2. “Basiskennis over het verloop van 

het dagelijkse leven in het andere 

land”.  

 

A) De leerling kan geografische 

gegevens over Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland verstrekken.  

 

 

 

A) De leerling kan zijn “basiskennis over 

het verloop van het dagelijkse leven in 

het andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Duitsland en 

Zwitserland.  

 

B) De leerling kan geografische 

gegevens over Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland verstrekken: de 

hoofdsteden.   

 

B) De leerling kan zijn “basiskennis over 

het verloop van het dagelijkse leven in 

het andere land uiteenzetten”: het 

dagelijkse leven van een leerling/jongere 

uit Duitsland. 

 

  C) De leerling kan zijn “basiskennis over 

het verloop van het dagelijkse leven in 

Duitsland uiteenzetten”: de leerling kent 

typische gerechten uit Duitsland en 

Oostenrijk.  

 

  D) De leerling kan zijn “basiskennis over 

het verloop van het dagelijkse leven in 

het andere land uiteenzetten”: feestdagen 

in het Duitstalige gebied.  

Lesmethode Neue Kontakte  

 

Deelaspect ICC Can do-descriptoren:  Can do-descriptoren: 

 A1 A2 

Kennis 1. Informatie over landen uit het 

Duitstalige gebied.  

2. “Basiskennis over het verloop van 

het dagelijkse leven in het andere 

land”.  
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Lesmethode Na Klar!  en Neue kontakte 

 

 

Deelaspect ICC Can do-descriptoren  Can do-descriptoren  

 A1 A2 

Kennis 3. “Situaties uit het alledaagse leven 

van de andere cultuur”.  

4. Aanspreekvormen in de andere 

cultuur. 

 A) De leerling begrijpt het gebruik van 

formele (beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in de 

Duitse taal.  

 

De leerling “kan herkennen dat er 

afhankelijk van de relatie met een 

persoon of een specifieke situatie 

formele en informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 B )De leerling kan zichzelf aan anderen 

voorstellen / kan vragen of iemand 

anders zich wil voorstellen. 

 

De leerling kan woorden en zinnen 

herkennen over zichzelf aan anderen 

voorstellen / vragen of iemand anders 

zichzelf wil voorstellen. 

 

De leerling kan zichzelf aan anderen 

voorstellen.  

 

 

 C) De leerling begrijpt “situaties uit het 

alledaagse leven van de andere 

cultuur”: begroetingsvormen. 

 

 

 

7.2.1.1. Can do-descriptor 1A: kennis 

In beide lesmethodes komt can do-descriptor 1 vaak voor in de vorm van plaatsnamen, 

deelstaten of andere geografische gegevens zoals gebieden, rivieren en gebergten (1A). De 

meeste van deze gegevens zijn in Na klar! terug te zien in een Legenda (vgl. Na Klar 2012a: 

A) De leerling kan geografische 

gegevens over Duitsland, Oostenrijk, 

Zwitserland, Liechtenstein en Zuid-

Tirol (Italië) verstrekken.  

 

 

A) De leerling kan zijn “basiskennis over 

het verloop van het dagelijkse leven in 

het andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Duitsland en Zuid-

Tirol. 

B) De leerling kan geografische 

gegevens over Duitsland, Oostenrijk, 

Zwitserland, Liechtenstein en Zuid-

Tirol (Italië) verstrekken: de 

hoofdsteden.   

 

B) De leerling kan zijn “basiskennis over 

het verloop van het dagelijkse leven in 

het andere land uiteenzetten”: het 

dagelijkse leven van een leerling/jongere 

uit Duitsland. 

 

 C) De leerling “weet welk klimaat […] 

het andere land heeft”.  

C) De leerling kan zijn “basiskennis over 

het verloop van het dagelijkse leven in 

Duitsland uiteenzetten”: de leerling kent 

typische gerechten uit Duitsland en 

Oostenrijk.  
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182-183) en in Neue Kontakte in een kaart van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland38 (vgl. 

Neue Kontakte 2013a: 136). In deze legenda en kaart wordt de nadruk gelegd op de landen 

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (DACH-principe). In Na Klar! worden steden, gebieden 

en andere elementen uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (bijvoorbeeld ST. Gotthard 

Tunnel, Skigebiet Nassfeld en de Königssee) die uitgebreider in de lesmethode aan bod komen 

in de legenda ook weergegeven door middel van een afbeelding (zie afb. 1). Opvallend is dat 

in Neue Kontakte eveneens de deelstaten van Duitsland in de kaart worden weergegeven (zie 

afb. 2) terwijl zij bij Na Klar! in de legenda volledig zijn weggelaten.   

 Geografische gegevens worden ook in andere vormen aangedragen. Daarbij komt de 

can do-descriptor (A) concreet naar voren in teksten en opdrachten die daadwerkelijk over een 

stad, gebied, gebergte enzovoort gaan. En voorbeeld uit Na Klar! is het “Miniprojekt” in 

hoofdstuk 1 die over de stad Keulen gaat. De leerlingen lezen meerdere kleine teksten over de 

stad verteld door jongeren. Zo staat er bijvoorbeeld: “Wir kommen aus Köln. Das liegt im 

Westen von Deutschland am Rhein. Die Stadt ist schon zweitausend Jahre alt. Köln hat eine 

Million Einwohner” (Na Klar! 2012a: 20). Ook in het werkboek gaan de opdrachten over de 

stad Keulen. In een leesopdracht wordt gevraagd naar de leeftijd van de stad en in een andere 

opdracht vertalen de leerlingen de zin “1. Keulen ligt in het westen van Duitsland” (Na Klar! 

2012b: 19).            

 Een ander voorbeeld van een expliciete weergave van een geografisch gegeven is de 

tekst in hoofdstuk 3 over de Zugspitze: “Die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands. Auf 

der Zugspitze befindet sich auch der größte Gletscher Deutschlands. Der Berg ist 2962 Meter 

hoch und liegt an der Grenze zu Österreich, im Bundesland Bayern, bei Garmisch-

Partenkirchen” (Na Klar! 2012a: 55). Deze tekst geeft naast geografische kennis over de 

Zugspitze ook de geografische elementen deelstaat (Bayern)  en stad (Garmisch-Partenkirchen) 

weer.             

 Ook de lesmethode Neue Kontakte bevat teksten die compleet over een bepaald 

geografisch gegeven gaan. In de paragraaf “Landeskunde” in hoofdstuk 4 gaat de tekst over de 

stad Oberhausen en in hoofdstuk vijf gaat het in de landeskundeparagraaf over het Duitstalige 

gebied Zuid-Tirol: “Die Stadt Oberhausen ist das Zentrum des Erlebnisareals ‘RUHR 

Spektakulär & Populär’ und liegt im nordwestlichen Ruhrgebiet” (Neue Kontakte 2013a: 63) 

en “Südtirol ist eine kleine Provinz im Norden Italiens und bildet zusammen mit dem Trentino 

                                                           
38 Indien het geografische gegeven wel in de lesmethode voorkomt, maar niet staat weergegeven in de legenda (Na 

Klar!) of in de kaart van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (Neue Kontakte) is dit aangegeven in de kolom 

opmerkingen in de tabel met de resultaten van de analyse: zie bijlagen E en F.  
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eine Region (= Bundesland)” (Neue Kontakte 2013a: 79). In elk hoofdstuk biedt Neue Kontakte 

een Landeskunde paragraaf aan waarin thema’s over het Duitstalige gebied aan bod komen. 

 In Na Klar! bevindt zich niet expliciet een Landeskundeparagraaf, maar zoals uit 

bovenstaande voorbeelden blijkt en uit de rest van de weergave van de analyseresultaten zal 

resulteren betekent dit niet dat er geen of minder kennisaspecten in de lesmethode Na Klar! 

voorkomen dan in Neue Kontakte.   

Afb. 1 Legenda in Na Klar! (overgenomen uit Na Klar! 2012a: 183) 
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Afb. 2 Kaart Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland  in Neue Kontakte (overgenomen uit Neue Kontakte 2013a: 

136) 

 

De geografische namen komen eveneens voor in teksten en opdrachten, indien zij niet 

specifiek over het geografische gegeven zelf gaan, maar het doel bijvoorbeeld het oefenen van 

grammatica, leesvaardigheid of woordenschat is. Het geografische gegeven is hierin een 

element. Voorbeelden hiervan zijn: “Elisabeth ist 13 Jahre alt und wohnt in Graz. Graz ist eine 

Stadt in Österreich” (Na Klar 2012a: 10), “diese – Woche – Stadt – Königin – die – in – Nächste 

– besucht – Nordrhein-Westfalen. Nächste Woche ….” (Na Klar! 2012b: 40) en “Wie weit ist 

Köln von Arnhem …? – Ungefähr zwei Stunden” (Na Klar! 2012b: 44). In het eerste voorbeeld 
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gaat het om een fragment uit een tekst in het tekstboek waarin het meisje Elisabeth zichzelf 

voorstelt en de leesvaardigheid geoefend wordt. De andere twee voorbeelden komen uit 

woordenschatopdrachten in het werkboek. Bij de eerste opdracht plaatsen de leerlingen de 

weergegeven woorden in de juiste volgorde en in de andere opdracht vullen de leerlingen 

woorden in de juiste zin in. Het doel is hier dus het oefenen van woordenschat en niet direct 

informatie verschaffen over een geografisch gegeven uit het Duitstalige gebied.   

 Ook in Na Klar! staan geografische elementen in teksten en opdrachten. Een voorbeeld 

hiervan is een opdracht waarin het doel het oefenen van grammatica is door het persoonlijke 

voornaamwoord in de zin in de vullen: “4 Wie heißt das Dorf? … heißt Lübeln”, “6 Wo leben 

die Großeltern? … leben in Hamburg”, en “8 Wo ist die Frau geboren? … ist in Berlin geboren” 

(Neue Kontakte 2013b: 13). Ondanks dat deze opdracht niet direct op de weergave van 

geografische gegevens doelt, is hierin toch het kennisaspect van de interculturele competentie 

aanwezig.  

 

7.2.1.2. Can do-descriptor 1B en C: kennis  

In can do-descriptor 1A gaat het om alle geografische gegevens uit het Duitstalige gebied 

terwijl het bij can do-descriptor 1B specifiek gaat om de hoofdsteden uit Duitstalige landen. In 

Neue Kontakte worden de hoofdsteden van een groter Duitstalig gebied weergegeven dan in Na 

Klar!. Neue Kontakte laat namelijk ook de hoofdsteden van Liechtenstein en Zuid-Tirol in de 

inhoud terugkomen, terwijl dit in Na Klar! alleen van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland 

wordt gedaan.           

 In de teksten en de opdrachten van de lesmethodes wordt niet altijd meteen duidelijk 

wat de hoofdsteden van de Duitstalige landen zijn. Wel kunnen de leerlingen dit zien in de 

eerder weergegeven kaart van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in Neue Kontakte en in de 

Legenda in Na Klar! (zie afb. 1 en 2). Bepaalde opdrachten en teksten laten wel expliciet zien 

wat de hoofdsteden van Duitstalige landen zijn. Opdracht 22 uit Neue Kontakte waarin de 

leerlingen met woordenschat oefenen is daarvan een voorbeeld (zie afb. 3). In deze opdracht 

wordt een kaart weergegeven waarin leerlingen niet alleen de hoofdsteden Berlijn, Wenen, 

Vaduz en Bern kunnen zien, maar ook de hoofdstad van Nederland wordt getoond. Tevens 

worden hoofdsteden concreet in tekstvorm genoemd: “Ich komme aus Bozen (italienischer 

Name: Bolzano), das ist die Hauptstadt Südtirols” (Neue Kontakte 2013a: 79). In dit voorbeeld 

komt direct in de tekst naar voren dat Bozen de hoofdstad is van Zuid-Tirol.   

 In Na Klar! wordt in het miniproject van hoofdstuk 8 aandacht besteed aan 
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bezienswaardigheden uit Berlijn, Bern en Wenen. In deze paragraaf wordt voor Duitsland direct 

aangeduid dat Berlijn de hoofdstad van het land is: “Der Berliner Fernsehturm ist das höchste 

Bauwerk in der Hauptstadt und in Deutschland überhaupt” (Na Klar! 2012a: 158).  

Afb. 3 Kaart met hoofdsteden van het Duitstalige gebied (overgenomen uit Neue Kontakte 2013b: 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Neue Kontakte wordt er binnen de beschrijving, informatie over landen uit het Duitstalige 

gebied, ook in één tekst informatie weergegeven over het klimaat uit het Duitstalige gebied 

(can do-descriptor 1C). In Neue Kontakte wordt hierover niets concreets weergegeven.   

“Das Klima unterscheidet sich nur ein wenig von dem in Österreich und Deutschland. 

Im Winter liegen die Durchschnittstemperaturen in den Städten bei -4 bis +3 Grad 

Celsius. In den Städten schneit es etwa drei- bis viermal im Jahr. Im Sommer steigt die 

Temperatur dann bis auf 40 Grad Celsius an” (Neue Kontakte 2013a: 79). 

Terwijl kennis over het klimaat (1C) één keer voorkomt in de onderzoeksresultaten van deze 

masterscriptie komt weergave van kennis over de staats-en regeringsvorm39 van de Duitstalige 

                                                           
39 Het voorbeeld uit de officiële beschreven can do-descriptoren voor de ICC (zie tabel 1) “c) ik ken de 

belangrijkste / gebruikelijkste feesten die in het andere land gevierd worden” (Language On Line Portfolio Project 

(LOLIPOP) 2008b) is in de omschrijving van can do-descriptor twee “basiskennis over het verloop van het 

dagelijkse leven in het andere land” onder de subcategorie feestdagen in het Duitstalige gebied opgenomen  

(Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b). Indien binnen de omschrijving van can do-descriptor 

twee kennis over feestdagen in Duitsland is geanalyseerd gaat het tegelijkertijd ook om de can do-descriptor 1c. 

Deze is in de weergave van deze onderzoeksresultaten weggelaten, omdat dit anders dubbel omschreven zou 
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landen in beide lesmethodes niet expliciet voor. Wel worden er in Na Klar! elementen op dit 

gebied genoemd zoals in een opdracht waar de leerling de juiste vorm invullen, “4 tegen u  

Stimmt er … …, Frau Merkel?” (Na Klar! 2012b: 99) en in het tekstboek staat er bij een 

afbeelding “FLICKENTEPPICH DEUTSCHLAND: 16 Bundesländer – 16 GESETZE” (Na 

klar 2012a: 130). De docent zou deze elementen nader kunnen toelichten, waardoor de staats- 

en regeringsvorm in Duitsland alsnog in de les aan bod zouden komen. Bovendien worden in 

beide lesmethodes deelstaten aangeduid, waardoor indirect wordt weergegeven dat Duitsland 

federaal bestuurd wordt. Hoewel in Na Klar! de deelstaten niet in de legenda zijn afgebeeld, 

bleek al uit het voorbeeld over de Zugspitze, waarin de deelstaat Beieren werd genoemd, dat 

zij wel in de lesmethode voorkomen (vgl. Na Klar! 2012a: 55). Daarnaast wordt bijvoorbeeld 

in de “Worthilfe” het Duitse woord “Bundesland” naar het Nederlandse vertaald, wanneer in 

de tekst een meisje aan bod komt dat in de deelstaat Hessen woont (Na Klar! 2012a: 29). Ook 

leren de leerlingen de zin “in welchem Bundesland liegt München” (Na Klar! 2012a: 42) en in 

een woordenschat invuloefening leren de leerlingen ook het woord deelstaat: “6 Das … 

Nordrhein-Westfalen grenzt an die Niederlande” (Na Klar! 2012b: 20).    

 In Neue Kontakte staan de deelstaten ook niet alleen op de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland weergegeven (vgl. Neue Kontakte 2013a: 136), maar ook in teksten 

en opdrachten in de verschillende hoofdstukken. Het doel van een opdracht is bijvoorbeeld een 

kruiswoordraadsel in te vullen, waarin als oplossing de naam van de hoofdstad van de deelstaat 

Baden-Württemberg verschijnt (Neue Kontakte 2013b: 16) en in een tekst over een beroemde 

taart uit Salzwedel wordt de deelstaat Saksen-Anhalt genoemd: “Die Hansestadt Salzwedel liegt 

im Bundesland Sachsen-Anhalt” ( Neue Kontakte 2013a: 55).  

 

7.2.1.3 Can do-descriptor 2: kennis 

Binnen de omschrijving van de tweede can do-descriptor “de basiskennis over het verloop van 

het dagelijkse leven in het andere land” (Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 

2008b) zijn er in de onderzoeksresultaten drie subcategorieën in de lesmethode Neue Kontakte 

en vier in Na Klar! geconstateerd (zie tabel 2). Dit zijn basiskennis over het schoolsysteem in 

Duitsland, Zwitserland (Na Klar!) en Zuid-Tirol (Neue Kontakte), het dagelijkse leven van een 

leerling/jongere uit Duitsland, typische gerechten uit Duitsland en Oostenrijk en in Na Klar! 

                                                           
worden. Bovendien is er in de analyse niet vanuit gegaan dat de getoonde feesten resp. feestdagen in de 

lesmethodes ook voor het gehele Duitstalige gebied de belangrijkste en gebruikelijkste feestdagen zijn.  
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ook basiskennis over feestdagen in het Duitstalige gebied (Language On Line Portfolio Project 

(LOLIPOP) 2008b). Deze can do-descriptor van de kenniscompetentie voor de interculturele 

communicatieve competentie komt in tegenstelling tot de informatie over de geografische 

gegevens in minder grote frequentie voor in de lesmethodes, maar wel in meerdere variaties 

dan bij can do-descriptor 1A.        

 Ondanks de variëteit in de weergave van kennis over het dagelijkse leven van de 

Duitstalige landen in de lesmethodes zijn er toch enkele elementen binnen deze can do-

descriptor in de analyse niet opgemerkt. Zoals bij can do-descriptor 1 beschreven gaan de 

lesmethodes niet direct in op het politieke systeem, maar worden er in beide lesmethodes wel 

elementen aangedragen waardoor de docent dit nader kan toelichten. Ook de organisatie van 

het gezondheidssysteem wordt in de lesmethodes niet weergegeven. Wel wordt er in Na Klar! 

in het hoofdstuk “Topfit” een dialoog afgebeeld tussen een arts en een patiënt en leren de 

leerlingen zinnen om te vertellen dat zij ziek zijn en welke klachten zij hebben, zoals “mir ist 

schwindlig”, “ich habe mich gestern erkältet” en “leider geht es mir nicht so gut” (Na Klar! 

2012a: 133). Deze elementen schijnen in de onderbouw van het Duits onderwijs in Nederland 

realistischer te zijn dan het element uit de can do-descriptor waarin de leerlingen weten hoe het 

gezondheidssysteem in Duitstalige landen georganiseerd is. Dit zou met name relevant zijn om 

te weten als een persoon ook daadwerkelijk voor een langere periode in een Duitstalig land 

verblijft.          

 Basiskennis over een werkdag in het Duitstalige gebied is eveneens niet opgemerkt. Dit 

schijnt voor leerlingen uit vwo 1-2 ook niet per se noodzakelijk te zijn, omdat het dagelijkse 

leven voor hun onder andere bestaat uit naar school gaan en niet uit het hebben van een baan. 

In Na Klar! wordt in hoofdstuk twee in paragraaf twee uitgebreid aandacht besteed aan het 

schoolsysteem in Duitsland (can do-descriptor 2A)40. Hier wordt het complete schoolsysteem 

tot aan de middelbare school uitgelegd (zie afb. 4). In Neue Kontakte wordt het 

onderwijssysteem niet zo expliciet door middel van een tekst toegelicht, maar staat informatie 

over het schoolsysteem bijvoorbeeld in teksten waarin jongeren zich voorstellen en in 

opdrachten: “Ich gehe in die neunte Klasse des Gymnasiums” (Neue Kontakte 2013a: 20) en 

“wir gehen…… …… in die Realschule, in die achte…” (Neue Kontakte 2013b: 44). Het eerste 

voorbeeld staat in een tekst waarin de jongen Caspar zich als penvriend aan Janko voorstelt 

(vgl. Neue Kontakte 2013a: 20). Het tweede voorbeeld komt uit een opdracht waarin de 

leerlingen naar een dictaat luisteren en daarmee ontbrekende woorden in zinnen invullen (vgl. 

                                                           
40 Voor de voorbeelden uit de analyse over het schoolsysteem in Zwitserland (Na Klar!) en Zuid-Tirol (Neue 

Kontakte) zie bijlagen E en F.  
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Neue Kontakte 2013b: 44).        

 Verder komt er ook kennis over het dagelijkse leven van een leerling respectievelijk 

jongere uit Duitsland aan bod (can do-descriptor 2B). Dit aspect is aan elementen in de 

lesmethodes toegeschreven indien er in de lesmethode in een tekst wordt verteld wat een 

leerling op verschillende dagen in de week doet, of bijvoorbeeld bij de weergave uit een agenda 

van een leerling (zie afb. 5 en 6). De leerling krijgen dus kennis aangeboden over het 

schoolsysteem in het Duitstalige gebied (can do-descriptor 2A) en daarnaast ook een blik in de 

vrijetijdsbestedingen van jongeren uit Duitsland (can do-descriptor 2B). Het thema dagelijks 

leven is in de lesmethodes niet altijd aan de Duitse cultuur gebonden, doordat de activiteiten 

zoals naar de tandarts gaan en volleybaltraining (zie afb. 5) en uitval van het eerste lesuur op 

school, het krijgen van zakgeld en een cadeautje kopen voor een verjaardag (zie afb. 6) ook tot 

het dagelijkse leven van een Nederlandse leerling kunnen horen.  
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Afb. 4 Weergave van het schoolsysteem in Duitsland (overgenomen uit Na Klar 2012a: 30). 
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Afb. 5 Het dagelijks leven van een leerling in Duitsland (1)  (overgenomen uit Neue Kontakte 2013b: 80).  

 

Afb. 6 Het dagelijks leven van een leerling in Duitsland (2) (overgenomen uit Na Klar! 2012a: 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het derde element dat binnen de can do-descriptor “basiskennis over het verloop van 

het dagelijkse leven in het andere land” (Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 

2008b) in de analyse naar voren is gekomen is dat de leerling typische gerechten uit Duitsland 

en Oostenrijk uiteen kan zetten. In beide lesmethodes worden er gerechten uit Duitsland en uit 

Oostenrijk weergegeven. In Neue Kontakte worden er bijvoorbeeld verschillende broodsoorten 
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genoemd, “Roggenbrot – Brezel – Pumpernickel – Weißbrot – Sesambrötchen” (Neue Kontakte 

2013b: 149), die de leerlingen combineren met de juiste afbeelding. Een ander voorbeeld is een 

tekst over de stad Salzwedel die bekend is vanwege de Baumkuchen (vgl. Neue Kontakte 

2013a: 55). In de paragraaf “Praxis” van hoofdstuk drie staan op een afgebeelde menukaart ook 

gerechten uit Oostenrijk zoals “Wiener Schnitzel”, “Kaiserschmarrn” en “Apfelstrudel” (Neue 

Kontakte 2013a: 53). In Na Klar! gaat een tekst over de Currywurst (vgl. Na Klar! 2012a: 116) 

en in een grammatica opdracht waar leerlingen in zinnen de juiste uitgangen invullen komt het 

Oostenrijkse gerecht “Kaiserschmarren” aan bod: “Ich war bei mein … Oma. Da habe ich mit 

ihr … Hilfe (die) Kaiserschmarren gemacht” (Na Klar! 2012b: 103).   

 De laatste subcategorie binnen de tweede can do-descriptor die door middel van het 

onderzoek in deze masterscriptie in de lesmethode Na Klar! is geconstateerd, is basiskennis 

over feestdagen in het Duitstalige gebied (can do-descriptor 2D). In Na Klar! wordt kennis 

weergeven over Sankt Nikolaus, kerstmis en het Oktoberfest. De tekst over Sankt Nikolaus en 

kerstmis laat zien dat deze feestdagen niet alleen in Duitsland voorkomen, maar ook in 

Oostenrijk en Zwitserland: “In Deutschland, Österreich und der Schweiz glaubte man 

ursprünglich nur an den Heiligen Sankt Nikolaus. Dieser kam am 6. Dezember mit seinem 

Knecht Ruprecht in die Häuser. Und natürlich an das Christkind. Das gab am 24. Dezember 

den Kindern Geschenke” (Na Klar! 2012a: 70). In de tekst over het Oktoberfest gaat het 

concreet over een feest uit Duitsland (vgl. Na Klar! 2012a: 80-81). In de opdrachten in het 

werkboek wordt de leerlingen naar informatie uit deze tekst gevraagd: “1 Wanneer werd het 

Oktoberfest voor het eerst gevierd?” en “2 Wat was de aanleiding voor het feest?” (Na Klar 

2012b: 69). Daarnaast zoeken de leerlingen in een andere opdracht op internet informatie op 

over de volgende feesten: “Friedensfest, Tag der Deutschen Einheit, Rosenmontag, 

Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Silvester” (Na Klar 2012b: 69). Doordat de leerlingen in 

deze opdracht ook aankruisen of de feestdag in Nederland plaatsvindt is er sprake van een 

vergelijking tussen culturele aspecten uit Duitsland en Nederland41. De inhoud in de lesmethode 

Na Klar! geeft niet weer welke feesten het belangrijkste resp. gebruikelijkste zijn in het 

Duitstalige gebied.  

  

 

                                                           
41 Voor meer voorbeelden van vergelijkingen tussen aspecten uit de Duitse en Nederlandse cultuur zie: paragraaf 

7.2.3. Can do-descriptoren: kritisch cultureel bewustzijn/politieke educatie en paragraaf 7.3.3 Reflecterende 

vergelijking van een cultuur aspect: kennis en vaardigheden. 
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7.2.1.4 Can do-descriptor 3 en 4: kennis 

Net zoals in descriptor twee staat in de can do-descriptor drie volgens het LOLIPOP-project 

(2008) ook het alledaagse leven uit de andere cultuur centraal (vgl. Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008b). Het gaat hier echter om andere elementen. Zowel in Na Klar! als 

in Neue Kontakte zijn er drie verschillende subcategorieën binnen deze can do-descriptor 

geanalyseerd. Het eerste onderdeel is het begrijpen van het gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en informele aanspreekvormen in de Duitse taal (2A) (vgl. Language On 

Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b). Dit element is in de analyseresultaten opgenomen 

indien er formele en/of informele aanspreekvormen worden gebruikt in de lesmethodes. Deze 

can do-descriptor staat in verbinding met can do-descriptor vier, waarin leerlingen ook kunnen 

herkennen dat er in een specifieke situatie of in een gesprek met bepaalde personen bepaalde 

aanspreekvormen gebruikt worden (vgl. Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 

2008b). Zowel can do-descriptor 3A als 4 komen in Na Klar! en Neue Kontakte voor (zie bijv. 

afb. 7.2.5.1.) wanneer de lesmethodes uitleg geven over het verschil tussen duzen en siezen:  

“In het Nederlands kun je veel eerder dan in het Duits tegen iemand ‘je’ en ‘jou’ zeggen 

(=duzen). In het Duits is dit aan strakke regels gebonden. Je duzt iemand als het gaat 

om: - een vriend/vriendin of familielid – dus ook je ouders, grootouders, ooms en tantes; 

- of iemand die jonger is dan 16 jaar. Naast duzen bestaat ook siezen (= ‘u zeggen’). Je 

siezt iemand die een vreemde is. Bij iemand die je duzt, gebruik je de gebiedende wijs 

enkelvoud. Bij iemand die je siezt, gebruik je de beleefdheidsvorm van de gebiedende 

wijs” (Na Klar! 2012a: 86). 

In Na Klar! wordt dit in de “Lernbox” uitgelegd, maar worden er verder geen specifieke 

opdrachten bij dit thema gegeven (vgl. Na Klar! 2012a: 86). Neue Kontakte verklaart het 

verschil tussen aanspreekvormen in de Duitse taal in het werkboek (zie afb. 7). Daarnaast 

krijgen de leerlingen opdrachten bij deze uitleg waarin zij aangeven hoe zij bepaalde personen 

aanspreken. De leerlingen kunnen in de opdracht kiezen uit “Sie, du, ihr” (Neue Kontakte 

2013b: 30). In Na Klar! komen deze aanspreekvormen ook terug in teksten en opdrachten, maar 

wordt er niet specifiek een opdracht aan dit thema gewijd, waarin de leerlingen net zoals in 

Neue Kontakte precies aangeven wat voor aanspreekvorm bij welke persoon hoort.  

 In deze twee voorbeelden uit de lesmethodes leren de leerlingen dus over het gebruik 

van formele en informele aanspreekvormen in de Duitse taal (can do-descriptor 3A) en waarom 

er in bepaalde situaties en in gesprekken met specifieke personen een formele of informele 

aanspreekvorm wordt gebruikt (can do-descriptor 4) (Language On Line Portfolio Project 
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(LOLIPOP) 2008b). In andere elementen is de can do-descriptor 3A alleen vastgesteld indien 

er formele en informele aanspreekvormen in zinnen gebruikt worden, bijvoorbeeld in de 

opdrachten of in de leerlijsten en can do-descriptor vier wanneer uit de situatie of een gesprek 

met een bepaald persoon ook daadwerkelijk blijkt waarom er een informele of formele 

aanspreekvorm gebruikt wordt. Voorbeelden waarin de reden voor de aanspreekvorm niet 

direct te herkennen is zijn twee opdrachten uit Neue Kontakte en Na Klar! waar de leerlingen 

een ontbrekend woord invullen: “4 Wann bist du wieder…? – Um zwei Uhr” (Neue Kontakte 

2013b: 47) en “4 tegen u  Ich weiß nicht, was er … … hat, Frau Kern” (Na Klar! 2012b: 46).

 In Neue Kontakte worden er in tegenstelling tot Na Klar! ook zinnen aangeboden in de 

paragraaf “in der Klasse” waarin leerlingen leren Duitse zinnen in de les in te zetten (vgl. Neue 

Kontakte 2013). Uit deze zinnen wordt het wel duidelijk dat bepaalde personen met een 

informele of formele aanspreekvorm worden aangesproken. Uit de zinnen blijkt dat de docent 

in de Duitse taal met u aangesproken wordt, “haben Sie die Noten?” (Neue Kontakte  182) en 

leerlingen tegen medeleerlingen “du” mogen zeggen, “hast du einen Kugelschreiber für mich?” 

(Neue Kontakte 2013c: 64). Bovendien geven de zinnen ook weer dat de docent de leerlingen 

met “du” aanspreekt: “Kannst du bitte die Antwort wiederholen?” (Neue Kontakte 2013c: 81). 

Dit is uit de uitleg van de lesmethodes terug te herleiden, doordat daar wordt uitgelegd dat 

jongeren onder de 16 jaar worden geduzt (vgl. Na Klar! 2012a: 86; Neue Kontakte 2013b: 29-

30).             

 In Na Klar! zijn eveneens situaties weergegeven, waar uit de situatie of het gesprek met 

een bepaald persoon blijkt welke aanspreekvorm gebruikt dient te worden. In de voorbeelden 

“ich kann zu dir kommen und dir in Mathe helfen” en “ich möchte dich zu meiner Party am 

Samstag einladen” (Na Klar! 2012a: 32) is bijvoorbeeld uit de context in de tekst af te leiden 

dat het hier om een gesprek tussen vrienden gaat en daarom een informele aanspreekvorm wordt 

gebruikt. Ook in opdrachten waarin leerlingen Duitse dialogen oefenen blijkt uit de situatie 

waarom een aanspreekvorm toegepast wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld over een gesprek tussen 

twee bekenden van elkaar die over de inrichting van hun kamer spreken (vgl. Na Klar! 2012b: 

39) of een formeel gesprek waarin een leerling de rol van verkoper en een medeleerling de rol 

van klant inneemt. (vgl. Na Klar! 2012b: 96). 
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Afb. 7 Uitleg over aanspreekvormen in de Duitse taal (overgenomen uit Neue Kontakte 2013b: 29-30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tweede element binnen de derde can do-descriptor is dat de leerling zichzelf aan 

anderen kan voorstellen (3B). In de lesmethodes zijn hierop ook variaties gevonden. Zo kan de 

leerling ook vragen of iemand anders zich wil voorstellen en woorden en zinnen over dit thema 

herkennen. Dit is terug te zien in de leerdoelen van de lesmethodes. Zo beschrijft Neue 

Kontakte: “Je ziet en leest over ontmoetingen en jezelf voorstellen. A1” (Neue Kontakte 2013a: 

10) en “Je leert vragen te stellen en antwoorden te geven over persoonlijke gegevens. A1” (Neue 

Kontakte 2013a: 10). Ook in Na Klar! is zichzelf voorstellen een leerdoel: “A1 Kan zichzelf en 

anderen voorstellen” (Na Klar! 2012a: 5), “A1 Kan informatie over zichzelf geven” (Na Klar! 

2012a: 4), “A1 […] Kan zinnen over zichzelf opschrijven en “A1 Kan iets opschrijven over 

zichzelf of anderen” (Na Klar! 2012a: 5). Deze leerdoelen komen bijvoorbeeld terug in een 

fragment uit Neue Kontakte, waarin jongeren zich in het Duits voorstellen en de leerlingen 

hierin woorden en zinnen over het thema voorstellen kunnen herkennen (zie afb. 8).  



75 
 

Afb. 8 Fragment uit Neue Kontakte waarin de leerlingen woorden en zinnen kunnen herkennen over het thema 

zichzelf voorstellen (overgenomen uit Neue Kontakte 2013a: 17) 

 

In Na Klar! komen de leerdoelen bijvoorbeeld aan bod in een opdracht waarin de 

leerlingen een dialoog in het Duits oefenen en elkaar vragen stellen zoals: “Was macht dir am 

meisten Spaß?”, “Wohin würdest du gern in die Ferien fahren?” en “Was ist dein 

Lieblingstier?” (Na Klar! 2012b: 7). In de opdracht is ruimte om een persoonlijk antwoord te 

geven. In dit voorbeeld kunnen de leerlingen dus niet alleen woorden en zinnen over het thema 

herkennen, maar zichzelf ook in het Duits voorstellen en vragen of de ander zichzelf wil 

voorstellen (vgl. Na Klar! 2012b: 7).        

 De laatste categorie van de derde can do-descriptor is kennis over begroetingsvormen 

in de Duitse taal (can do-descriptor 3C) (Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 

2008b). Ook voor dit element zijn er net zoals bij het voorbeeld zichzelf voorstellen in Na Klar! 

leerdoelen geformuleerd, waarbij het bijbehorende ERK-niveau42 wordt weergegeven. Dit zijn 

“A1 Kan bedanken, groeten en afscheid nemen […]” (Na Klar! 2012a: 4) en “A1 […] Kan 

groeten en afscheid nemen” (Na Klar! 2012a: 5). In Neue Kontakte worden begroetingsvormen 

niet als leerdoel weergegeven, maar zij komen wel in de lesmethode voor. Voorbeelden zijn 

een tekst en een opdracht waarin het gaat over een gesprek tussen een verkoper en een klant: 

“Hallo. Haben Sie diese Kappe auch in Grau? Ich mag das Lila nicht” (Neue Kontakte 2013a: 

61) en “Rolle A  Guten Tag! Was kann ich für dich tun? – Rolle B  Guten Tag! Ich brauche 

                                                           
42 Bij can do-descriptor drie waarin het om kennis gaat over “situaties uit het alledaagse leven van de andere 

cultuur” (Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b) is bij de elementen zichzelf voorstellen en 

begroetingsvormen door middel van de leerdoelen in de lesmethodes en het daarbij beschreven ERK-niveau 

herkenbaar dat de can do-descriptoren voor de interculturele communicatieve competentie gekoppeld zijn aan de 

taalbeheersingsniveaus van het ERK (vgl. Fasglio/Canton 2009: 12).  
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(een broek)” (Neue Kontakte 2013c: 16). Tevens komen begroetingsvormen zoals “Guten 

Morgen”, “Guten Abend”, “Hallo” en “Guten Tag” in beide lesmethodes voor (Na Klar! 2012a: 

24; Neue Kontakte 2013a: 14, 15, 51, 61). In Na Klar! wordt in de “Lernbox” naast de eerder 

genoemde vormen ook de begroeting “Gute Nacht” weergegeven (Na Klar! 2012a: 24). Zij 

vormen samen een overzicht van meerdere begroetingsvormen in het Duits met de Nederlandse 

vertaling.            

 De instelling van mensen uit het Duitstalige gebied tegenover het begrip tijd (vgl. 

Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b) wordt in de lesmethodes niet concreet 

weergegeven. Wel worden de kloktijden in de Duitse taal behandeld. Neue Kontakte beschrijft 

voor dit thema de leerdoelen: “A1 Ik kan de kloktijden gebruiken, en “A1 Ik kan begrippen 

rond tijd gebruiken” (Neue Kontakte 2013b: 90). Ook in Na Klar! zijn de kloktijden in de 

inhoud geïmplementeerd. Zo worden er bijvoorbeeld in een opdracht de vragen gesteld “hoe 

vertaal je bij de kloktijden de voorzetsels ‘om’, ‘voor’ en ‘over’?” en “welke woorden gebruik 

je in het Duits bij kloktijden voor ‘half’ en ‘kwart’?” (Na Klar! 2012b: 15). Daarnaast worden 

tijden op klokken afgebeeld waarbij in het Duist gezegd wordt hoe laat het is of hoe laat een 

persoon komt (vgl. Na Klar! 2012b: 15). Doordat het thema kloktijden in de lesmethodes wordt 

behandeld is het mogelijk dat de docent bij deze thematiek ook de instelling tegenover het 

begrip tijd in de les bespreekt.  

 

7.2.1.5. Conclusie: kennis 

Hoewel niet alle voorbeelden die bij de can do-descriptoren voor de interculturele 

communicatieve competentie in het LOLIPOP-project van het deelaspect kennis genoemd 

worden (zie tabel 2) in de lesmethodes voorkomen, zijn wel alle can do- descriptoren van de 

deelcompetentie kennis in de lesmethodes waargenomen. Het kennisaspect komt in elk 

hoofdstuk van Na Klar! en Neue Kontakte aan bod en is ten opzichte van de deelcompetenties 

vaardigheden, houdingen en kritisch cultureel bewustzijn/politieke educatie vaker in de 

lesmethodes geconstateerd. De kenniscompetentie wordt in de lesmethodes bevorderd door 

informatie over de landen uit het Duitstalige gebied aan te bieden, dan vooral door middel van 

geografische gegevens, en door kennis over het schoolsysteem, het dagelijkse leven van een 

jongere uit Duitsland, typische gerechten uit Oostenrijk en Duitsland en feestdagen in 

Duitstalige landen weer te geven (Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b). 

Daarnaast komt het kennisaspect in de lesmethodes ook voor in de vorm van formele en 

informele aanspreekvormen, woorden en zinnen over het thema zichzelf voorstellen en 
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begroetingsvormen in de Duitse taal.       

 Elementen die niet in de onderzoeksresultaten zijn opgemerkt komen indirect in de 

lesmethodes aan bod (politieke systeem) of worden anders weergegeven in de lesmethode dan 

in de omschrijving van de voorbeelden bij de can do-descriptoren uit het LOLIPOP-project 

(kennis over het gezondheidssysteem en instelling tegenover het begrip tijd in de andere 

cultuur) (Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b). Hierdoor krijgt de docent 

toch aanknopingspunten om deze thematiek in de lessen Duits nader toe te lichten. Een ander 

aspect dat in het onderzoek niet naar voren is gekomen sluit niet op de belevingswereld van 

leerlingen in het voortgezet onderwijs aan (kennis over de werkdag), waardoor het niet 

noodzakelijk is dat dit aspect in de lesmethodes voorkomt.     

 Op de vraag of leerlingen de kenniselementen van de interculturele communicatieve 

competentie uit de lesmethodes ook daadwerkelijk verstrekken, uiteenzetten herkennen en 

begrijpen kan met de onderzoeksresultaten van deze masterscriptie geen eenduidig antwoord 

gegeven worden. Uit de resultaten blijkt dat de can do-descriptoren van het LOLIPOP-project 

(2008), voor de deelcompetentie kennis van de interculturele communicatieve competentie, in 

de lesmethodes voorkomen, maar hoe zij daadwerkelijk door de leerlingen worden opgevat zou 

alleen met een receptie-analytisch onderzoek getoetst kunnen worden.  

 

7.2.2. Can do-descriptoren: houdingen en vaardigheden 

Terwijl van de deelcompetentie kennis alle can do-descriptoren in de lesmethode vaker 

voorkomen zijn de deelaspecten houdingen en vaardigheden daarentegen door middel van de 

can do-descriptoren op A1-A2 niveau voor de ICC bijna niet in de lesmethodes geconstateerd. 

Waar de deelcompetentie vaardigheden ook in de hoofdstukken van de lesmethodes 

waargenomen is, komt de deelcompetentie houdingen in Na Klar! en Neue Kontakte alleen in 

de leertips achter in de tekstboek voor.       

 Zoals in tabel 3 wordt weergegeven is binnen het deelaspect houdingen de can do- 

descriptor “interculturele ervaringen […] als een persoonlijke verrijking” (5) in de lesmethodes 

naar voren gekomen. Dit uit zich concreet in de beschrijving, de leerling kijkt soms films en 

leest boeken over het leven uit de cultuur van het Duitstalige gebied. Descriptor nummer zes, 

voorstelling over “hoe enkele gewoonten/gebruiken van […] [de] eigen cultuur door mensen 

met een andere cultuur ervaren zouden kunnen worden” (Language On Line Portfolio Project 

(LOLIPOP) 2008b),  komt in beide lesmethodes niet voor.     

 De deelcompetentie vaardigheden is in de onderzoeksresultaten zichtbaar geworden 
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door can do-descriptor nummer zeven, het herkennen en toepassen van vaardigheden in 

communicatie met personen uit een andere cultuur. De specifieke categorie daarbij is dat de 

leerling vragen stelt wanneer bepaalde aspecten in de vreemde taal niet worden begrepen. Ook 

can do-descriptor nummer acht, door observatie en inbreng van eerdere interculturele 

ervaringen “het gedrag van moedertaalsprekers van de andere taal in situaties van het alledaagse 

leven proberen te begrijpen” (Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b) is in de 

lesmethodes waargenomen. Deze can do-descriptor is in de analyse aan inhoud van de 

lesmethodes toegeschreven indien de leerlingen de mogelijkheid tot observatie van 

doeltaalsprekers hebben, waardoor zij “uit het gedrag van de mensen uit de andere cultuur in 

alledaagse situaties” kan leren (can do-descriptor 8) (Language On Line Portfolio Project 

(LOLIPOP) 2008b).      

Tabel 3: Deelcompetenties houdingen en vaardigheden van de ICC volgens de can do-descriptoren op A1-A2 

niveau in Na Klar! en Neue Kontakte (Eigen weergave in navolging uit het Language On Line Portfolio Project 

(LOLIPOP) 2008b; Na Klar! 2012a; 2012b; Neue Kontakte 2013a; 2013b; 2013c). 

 

De mogelijke verklaring voor de lagere frequentie van deze twee deelaspecten ten 

opzichte van de deelcompetentie kennis in de lesmethodes is dat het bij de deelcompetenties 

houdingen en vaardigheden vooral gaat om de ervaringen en interpretatie van de leerling. Dat 

was niet meetbaar in dit onderzoek, omdat door middel van inhoud van een lesmethode niet 

geanalyseerd kan worden of een leerling iets herkent, nieuwsgierig is naar de andere cultuur, 

 Can do-descriptoren Can do descriptoren 

Deelaspect ICC A1 A2 

Houdingen 5. “Interculturele ervaringen […] als 

een persoonlijke verrijking”.  

6. Voorstelling over “hoe enkele 

gewoonten/gebruiken van […] [de] cultuur 

door mensen met een andere cultuur 

ervaren zouden kunnen worden”.  

 De leerling kijkt soms films en leest 

boeken over het leven in de cultuur van 

het Duitstalige gebied.  

 

 

   

 Can do-descriptoren  Can do-descriptoren 

Deelaspect ICC A1 A2 

Vaardigheden 7. Het herkennen en toepassen van 

vaardigheden in communicatie met 

personen uit een andere cultuur.  

8. Door observatie en inbreng van eerdere 

interculturele ervaringen “het gedrag van 

moedertaalsprekers van de andere taal in 

situaties van het alledaagse leven proberen 

te begrijpen”. 

 De leerling stelt vragen wanneer 

bepaalde aspecten in de vreemde taal niet 

worden begrepen.  

Mogelijkheid tot observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse situaties” kan 

leren”.  
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het gedrag van een persoon uit de doeltaal begrijpt en wat de instelling is tegenover het gedrag 

van personen uit de andere cultuur  (vgl. Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 

2008b). Om dat te kunnen analyseren zou er aansluitend op dit onderzoek een receptie-

analytisch onderzoek uitgevoerd kunnen worden, zodat de voorstellingen en ervaringen van 

leerlingen ten opzichte van aspecten uit de cultuur van het Duitstalige gebied en het gedrag van 

doeltaalsprekers zichtbaar worden.        

 Bepaalde voorbeelden bij de can do-descriptoren voor de deelaspecten houdingen en 

vaardigheden volgens het LOLIPOP-project (2008) zijn ook eerder onwaarschijnlijk voor het 

vreemdetalenonderwijs. Eerder bleek namelijk dat de lesmethode de rode draad is in het vto 

(vgl. Guerrettaz/Johnston 2013; Rösler/Schart 2016; Maijala/Tammenga-Helmantel 2016) en 

het daardoor eerder onaannemelijk is dat leerlingen regelmatig direct met doeltaalsprekers in 

contact komen. De voorbeelden bij de can do-descriptoren “a) ik ben nieuwsgierig/benieuwd 

zo niet zelfs een beetje nerveus wanneer ik mensen uit andere culturen ontmoet”, “b) wanneer 

ik mensen uit een andere cultuur ontmoet ben ik vaak positief maar ook negatief daarover 

verrast over hoe ze reageren” (houdingen)  en “b) wanneer misverstanden ontstaan ben ik vaak 

verward en onzeker over hoe ik moet reageren; ik vind het lastig om met mensen van de andere 

cultuur over culturele verschillen de discussiëren” (vaardigheden) (Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008b) zijn passend voor personen die zich voorbereiden op een verblijf in 

een Duitstalig land of daar verblijven, maar zijn eerder onwaarschijnlijk voor het 

vreemdetalenonderwijs, omdat van direct contact met mensen uit de andere cultuur wordt 

uitgegaan. In deze can do-descriptoren is het zichtbaar dat zij in eerste instantie ontwikkelt zijn 

voor personen die zelfstandig een taal leren.       

 Andere aspecten, afgeleid uit de can do-descriptoren van de interculturele 

communicatieve competentie voor de deelcompetenties houdingen en vaardigheden, konden 

wel in de lesmethodes onderzocht worden. In de analyse is gekeken of er reflectievragen in de 

lesmethodes aanwezig zijn die er niet vanuit gaan dat de leerlingen direct met doeltaalsprekers 

in contact komen, maar de leerling laten nadenken over hoe hij zou reageren wanneer hij in 

zo’n situatie terecht zou komen (houdingen en vaardigheden). Tevens is er geanalyseerd of in 

de lesmethodes bewustwording gecreëerd wordt over het gegeven dat personen uit een andere 

cultuur zich verschillend kunnen gedragen vanwege andere opvattingen (houdingen en 

vaardigheden) en of er bepaalde vaardigheden uitgelegd worden voor omgang met het niet 

begrijpen van een aspect in de andere cultuur of bepaald gedrag van een doeltaalspreker.  
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7.2.2.1. Can do-descriptoren 5 t/m 8: houdingen en vaardigheden 

Concrete uitleg over de mogelijkheid dat personen uit de cultuur van het Duitstalige gebied 

andere opvattingen kunnen hebben dan de leerling en zij zich hierdoor anders zouden kunnen 

gedragen wordt in beide lesmethodes niet gegeven. Wel wordt er gestimuleerd met de Duitse 

cultuur in contact te komen door naar Duitse tv-programma’s en films te kijken en Duitse 

boeken, tijdschriften en websites te lezen (vgl. Neue Kontakte 2013a: 105; Na Klar! 2012a: 

177). Deze tips worden echter met het doel gegeven, om de luister-, kijk- en leesvaardigheid 

bij leerlingen in de Duitse taal te verbeteren. Uit de tips wordt niet duidelijk dat leerlingen 

hierdoor niet alleen de vreemde taal oefenen, maar ook in contact komen met de Duitse cultuur 

en daardoor de interculturele competentie zullen verwerven. Deze tips uit de lesmethodes 

behoren tot can do-descriptor vijf voor de deelcompetentie houdingen. De omschrijving 

daarvan luidt: “Ik kijk soms films over het leven in andere culturen of ik lees boeken daarover, 

maar ik begrijp het gedrag van die mensen niet altijd” (Language On Line Portfolio Project 

(LOLIPOP) 2008b).         

 Tevens is in beide lesmethodes uitleg gevonden over zinnen die de leerlingen kunnen 

inzetten indien zij iets in de Duitse taal niet begrepen hebben (deelcompetentie vaardigheden 

descriptor 7). Daarbij gaat het om vragen die leerlingen aan een doeltaalspreker zouden kunnen 

stellen (zie tabel 3), maar ook om zinnen die aangeven dat de leerling iets in een Duits gesprek 

niet heeft begrepen. Dat zou nog aan de categorie van can do-descriptor zeven, de leerling stelt 

vragen wanneer bepaalde aspecten in de vreemde taal niet worden begrepen (vgl. Language On 

Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b), toegevoegd kunnen worden.    

 In Neue Kontakte is dit voorbeeld alleen geanalyseerd in de leertips. Dit wordt als volgt 

omschreven:  

“Als je de ander niet begrijpt, kun je bijvoorbeeld zeggen dat je iets niet begrijpt – Es 

tut mir Leid, aber ich verstehe Sie/dich nicht. – Können Sie es bitte wiederholen? – Ich 

weiß leider nicht, was das bedeutet. Om uitleg vragen – Was bedeutet das, bitte? – 

Könnten Sie bitte ein Beispiel nennen?” (Neue Kontakte 2013a: 107). 

“Iets aanwijzen of uitbeelden en dan vragen – Wie heißt das auf Deutsch? – Wie nennt 

man das auf Deutsch? – Wie sagt man das?” (Neue Kontakte 2013a: 107). 

In Na Klar! worden zulke vragen niet alleen in de leertips weergegeven, maar ook in hoofdstuk 

vijf. Een van de leerdoelen in dit hoofdstuk is “A1 […] Kan om verduidelijking vragen” (Na 

Klar! 2012a: 5). Er worden in deze paragraaf vragen weergegeven die leerlingen kunnen stellen 
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om een gesprekspartner iets te laten verduidelijken: “Entschuldigung, wie heißt das?” en 

“entschuldigung, wie bitte?” (Na Klar 2012a: 93). Bovendien komen er in Na Klar! ook zinnen 

voor die een leerling kan inzetten wanneer hij iets in de Duitse taal niet heeft begrepen zoals 

“ich verstehe Sie nicht” en “ich bin Niederländerin” (Na Klar! 2012a: 161). In de leertips 

worden er tips gegeven over wat een leerling kan zeggen als hij de doeltaalspreker niet begrepen 

heeft, zoals “können Sie das bitte wiederholen?”, “kannst du das bitte wiederholen?”, “es tut 

mir leid”, “ich verstehe Sie nicht” en “ich verstehe dich nicht” (Na Klar! 2012a: 178). 

Opvallend is dat de lesmethode hier de leertips zowel een zin met de formele aanspreekvorm 

als met de informele aanspreekvorm weergeeft (kenniscompetentie can do-descriptor 3A). In 

dit voorbeeld is dus ook het kennisaspect van de interculturele communicatieve competentie 

aanwezig.           

 Reflectievragen die de leerlingen tot nadenken aanzetten over de reactie in een situatie 

met een doeltaalspreker komen niet in de lesmethodes voor. Wel komen er aspecten in de 

lesmethodes aan bod, waardoor de leerlingen de mogelijkheid tot observatie van 

doeltaalsprekers hebben en zij “uit het gedrag van de mensen uit de andere cultuur in alledaagse 

situaties” kunnen leren (Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b). Deze achtste 

can do-descriptor is in beide lesmethodes aan elementen toegeschreven, indien de leerlingen 

een video of videofragmenten43 zien waarin doeltaalsprekers aan het woord komen of wanneer 

personen zich in teksten voorstellen en dit realistischer wordt gemaakt doordat de lesmethode 

ook een foto van de desbetreffende persoon erbij heeft geplaatst. In Na Klar! zien de leerlingen 

bijvoorbeeld een video waarin jongeren vertellen waaraan zij hun zakgeld uitgeven (zie afb. 9) 

(Na Klar! 2012a: 109) en videofragmenten, waarin leerlingen van een Realschule in Duitsland 

aan bod komen (Na Klar! 2012a: 89). In Neue Kontakte is deze categorie binnen de can do-

descriptor vaardigheden (8) onder andere zichtbaar in de paragrafen “A Sehen” waarin de 

leerlingen video’s in het Duits zien (Neue Kontakte 2013). Hiervoor wordt in het tekstboek een 

afbeelding met soms een korte tekst weergegeven. In het werkboek wordt dan duidelijk dat het 

om een video gaat. Zo zien de leerlingen in hoofdstuk één een video uit Logo, het jeugdjournaal 

uit Duitsland en in hoofdstuk twee een reportage over wintersport (zie afb. 10) (vgl. Neue 

Kontakte 2013b: 5, 67).       

                                                           
43 In de analyse van deze masterscriptie was er geen beschikking over het audiomateriaal van de lesmethodes, 

maar aan de hand van de beschrijvingen bij de videofragmenten en de opdrachten in het werkboek kon toch 

vastgesteld worden wanneer het om een video met een doeltaalspreker gaat. 
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Afb. 9 Videofragmenten waardoor observatie            Afb. 10 Opdrachten bij de video’s waardoor          

van doeltaalsprekers mogelijk is                                           observatie van doeltaalsprekers mogelijk is                                

(overgenomen uit Na Klar! 2012a: 109).                         (overgenomen uit Neue Kontakte 2013b: 5, 67).

   

 

Een ander moment wanneer dit onderdeel van de can do-descriptor voor de deelcompetentie 

vaardigheden (8) is vastgesteld, is wanneer personen zichzelf in een tekst voorstellen. Het wordt 

realistischer gemaakt doordat de lesmethodes er afbeeldingen bijzetten van de jongeren die 

zichzelf voorstellen (zie bijvoorbeeld afb. 8 en 16).   

 

7.2.2.2. Conclusie: houdingen en vaardigheden   

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de deelcompetenties houdingen en vaardigheden 

in een lage frequentie in de lesmethodes Na Klar! en Neue Kontakte voor vwo 1-2 voorkomen. 

Naar alle waarschijnlijkheid is de reden daarvoor dat de can do-descriptoren van deze 

deelcompetenties in lesmethodes lastig meetbaar zijn. Aan de hand van content in een 

lesmethode kan namelijk niet vastgesteld worden wat de instellingen en ervaringen van 

leerlingen tegenover aspecten uit de Duitstalige cultuur en gedrag van doeltaalsprekers zijn ten 

opzichte van de eigen cultuur.       

 Bovendien gaan de can do-descriptoren van het LOLIPOP-project er vanuit dat er 

daadwerkelijk contact met een persoon uit de andere cultuur plaatsvindt. Voor het 

vreemdetalenonderwijs is dit eerder onwaarschijnlijk en zou er van een mogelijke situatie van 

contact met doeltaalsprekers uitgegaan kunnen worden. Dit komt in de lesmethodes al voor 

door video’s en teksten met doeltaalsprekers aan te bieden en door het kijken van Duitse tv-

programma’s en films en het lezen van boeken, tijdschriften en websites aan te bevelen, 

waardoor leerlingen indirect met de andere cultuur in contact komen. In tegenstelling tot de 
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gemiddelde frequentie van de deelcompetenties houdingen en vaardigheden komt dit element 

van het deelaspect vaardigheden wel ruimschoots in de lesmethodes Na Klar! en Neue Kontakte 

aan bod. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de lesmethodes voldoende mogelijkheden tot 

observatie aanbieden, waardoor leerlingen “uit het gedrag van de mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” (Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b) kunnen leren.

 Wat aan de inhoud van de lesmethodes toegevoegd zou kunnen worden zijn 

reflectievragen die leerlingen tot nadenken aanzetten over situaties (aspecten en gedrag van 

personen) uit de cultuur van het Duitstalige gebied ten opzichte van de eigen cultuur en over 

mogelijke reacties van leerlingen in communicatie met doeltaalsprekers. Bovendien zou er 

explicieter aandacht besteed kunnen worden aan het creëren van bewustwording over het 

gegeven dat er overeenkomsten zijn tussen de cultuur van de leerling en de andere cultuur, maar 

dat personen uit een andere cultuur ook onderscheidende opvattingen kunnen hebben in 

vergelijking tot de leerling en zij zich daardoor anders kunnen gedragen (vgl. Language On 

Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b).  

 

7.2.3 Can do-descriptoren: kritisch cultureel bewustzijn/politieke educatie  

Het deelaspect kritisch cultureel bewustzijn/politieke educatie komt in tegenstelling tot de 

kenniscompetentie minder in de lesmethodes aan bod. Net zoals bij de deelcompetenties 

houdingen en vaardigheden is de vermoedelijke reden daarvoor dat begrippen zoals herkennen 

en bewustzijn lastig meetbaar zijn in lesmethodes. Zo beschrijven de can do-descriptoren dat 

leerlingen de culturele verschillen en overeenkomsten kunnen herkennen (can do-descriptor 9) 

en bij de daadwerkelijke vergelijking zouden de leerlingen bewust moeten zijn van deze 

verschillen, overeenkomsten en gelijkenissen, maar dit nog niet altijd begrijpen (can do-

descriptor 10) (vgl. Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b). In de analyse van 

deze masterscriptie kon niet gemeten worden of de leerlingen de verschillen, overeenkomsten 

en gelijkenissen ook daadwerkelijk herkennen en zich hiervan bewust zijn. Wel kon de 

deelcompetentie kritisch cultureel bewustzijn/politieke educatie waargenomen worden, 

wanneer in de lesmethodes een vergelijking plaatsvindt tussen aspecten uit het Duitstalige 

gebied en uit Nederland.          

 Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de lesmethodes zowel directe als indirecte 

vergelijkingen tussen aspecten uit de Duitstalige en de Nederlandse cultuur voorkomen Dit 

wordt door middel van voorbeelden in de volgende paragraaf nader toegelicht. Bovendien 

konden door middel van de resultaten in beide lesmethodes verschillende categorieën 
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vastgesteld worden voor wanneer er sprake is van de deelcompetentie kritisch cultureel 

bewustzijn door middel van een vergelijking.       

 In Na Klar! zijn dit de categorieën schoolsysteem, dagelijks leven, geografische 

gegevens, feestdagen en eten en drinken. In alle onderdelen behalve in die van geografische 

gegevens is zowel een indirecte als een directe vergelijking waargenomen. Opvallend is dat de 

thema’s waarin de deelcompetentie kritisch cultureel bewustzijn/politieke educatie voorkomt, 

ook de elementen zijn die in de can do-descriptoren voor het kennisaspect worden beschreven 

(vgl. Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b). De deelcompetentie kennis komt 

dus ook terug in het deelaspect kritisch cultureel bewustzijn/politieke educatie.   

 In Neue Kontakte is de geanalyseerde deelcompetentie opgedeeld in de categorieën 

schoolsysteem, winkelen en kunst, bezienswaardigheden en taal. Deze categorieën sluiten 

anders dan bij Na Klar! minder aan de beschreven can do-descriptoren van het deelaspect 

kennis aan. In de categorie schoolsysteem en kunst, bezienswaardigheden en taal komt zowel 

een directe als een indirecte vergelijking in de lesmethode voor. Binnen het thema winkelen is 

alleen een directe vergelijking geconstateerd44.  

 

7.2.3.1 Can do-descriptoren 9 en 10: kritisch cultureel bewustzijn/politieke 

educatie 

Sommige elementen uit de lesmethodes gaan specifiek in op verschillen tussen Nederland en 

het Duitstalige gebied en andere onderdelen maken naast de verschillen ook overeenkomsten 

zichtbaar. Een duidelijk voorbeeld waarin specifiek en direct een verschil wordt aangeduid valt 

in de categorie schoolsysteem: “Ich gehe in die neunte Klasse des Gymnasiums, bei uns heißt 

das VWO. Ich habe eine ältere Schwester; sie ist 16 und heißt Eva. Sie geht in die letzte Klasse 

der HAVO (Realschule bei euch)” (Neue Kontakte2013a: 20). Neue Kontakte heeft dit 

vergelijkende element in een tekst geïntegreerd waarin een jongen zichzelf voorstelt aan een 

potentiële penvriend en daarbij uitlegt hoe de schoolniveaus vwo en havo in het Duits genoemd 

worden.            

 Ook in twee opdrachten in het werkboek van Na Klar! gaat het om de verschillen tussen 

het Duitse en Nederlandse schoolsysteem. In opdracht twaalf (afb. 11) wordt er door middel 

van vragen ingegaan op de verschillen tussen het onderwijssysteem in Duitsland en dat in 

Nederland. Leerlingen zouden daardoor kunnen opmerken dat leerlingen in Duitsland eerder 

                                                           
44 Voor een overzicht van de resultaten voor de deelcompetentie kritisch cultureel bewustzijn/politieke educatie 

(savoir s’engager) met bijbehorende categorieën zie bijlagen: C en D.  
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met de middelbare school beginnen, het gymnasium daar langer duurt en de klasaanduiding en 

het cijfersysteem anders zijn. Het cijfersysteem uit Duitsland wordt in opdracht 13 nogmaals 

expliciet vergeleken met het Nederlandse cijfersysteem, zodat leerlingen kunnen waarnemen 

dat dit in beide landen verschillend is.  

Afb. 11 Vergelijkende opdracht in de categorie schoolsysteem (overgenomen uit Na klar! 2012b: 23).  

 

 Een voorbeeld van een indirecte vergelijking binnen de categorie schoolsysteem waarin 

zowel verschillen als overeenkomsten opgemerkt kunnen worden is een opdracht in het 

miniproject van hoofdstuk 2 in Na Klar!. In deze opdracht ontwerpen de leerlingen een rapport 

in het Duits (vgl. Na Klar! 2012b: 34). Daarvoor maken zij gebruik van een afbeelding van een 

Duits rapport in het tekstboek. Door dit als voorbeeld te gebruiken voor het ontwerp van het 

eigen rapport in de Duitse taal, zien de leerlingen indirect wat de overeenkomsten en verschillen 

zijn tussen hun eigen rapport van een Nederlandse school en het Duitse rapport uit het tekstboek 

(vgl. Na Klar! 2012a: 41 ). Zo zouden de leerlingen kunnen waarnemen dat de cijfers en 

klasaanduiding verschillend zijn en er in Duitsland in tegenstelling tot in het Nederlandse 

onderwijs “Arbeitsgemeinschaften” bestaan. Daarnaast zouden de waargenomen 

overeenkomsten bijvoorbeeld de vakken kunnen zijn die worden aangeboden en dat er een 

opmerking door de docent over de leerling op het rapport staat.     

 In Neue Kontakte vindt een indirecte vergelijking plaats tussen werelderfgoed in 

Duitsland en in Nederland. Leerlingen zoeken drie voorbeelden van werelderfgoed in 
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Nederland in een opdracht op. In een vervolgopdracht zoeken ze op internet naar vijf 

voorbeelden uit Duitsland (vlg. Neue Kontakte 2013a: 148). Doordat voor beide landen naar 

voorbeelden van werelderfgoed wordt gezocht worden zij indirect met elkaar vergeleken. In 

deze indirecte vergelijking45 zou er als overeenkomst vastgesteld kunnen worden dat er zowel 

in Duitsland als in Nederland werelderfgoed is en dat de Waddenzee in beide landen tot het 

werelderfgoed behoort. Als verschil zou opgemerkt kunnen worden dat er in Duitsland meer 

aspecten tot het werelderfgoed behoren en dit ook andere elementen zijn dan in Nederland (vgl. 

UNESCO/Werelderfgoed in Nederland z.d.; UNESCO/World Heritage Conention z.d.). Of de 

leerlingen deze overeenkomsten en verschillen werkelijk opmerken kon met de 

onderzoeksresultaten niet vastgesteld worden.       

 In de lesmethodes worden vaak ook thema’s in de teksten en bijhorende opdrachten 

aangeduid die niet specifiek uit de Nederlandse of Duitse cultuur komen, maar aansluiten op de 

levenswereld46 van jongeren respectievelijk leerlingen. Dit zijn bijvoorbeeld de elementen van 

can do-descriptor 2B waarin aspecten over het dagelijkse leven van een leerling uit Duitsland 

worden weergegeven (zie afb. 5 en 6). Deze thema’s zijn in deze analyse niet meegerekend als 

deelcompetentie kritisch cultureel bewustzijn/politieke educatie. Tegelijkertijd zou het hier wel 

om dit deelaspect van de interculturele communicatieve competentie volgens de beschrijving 

van de can do-descriptoren (9 en 10) kunnen gaan, omdat hier sprake is van overeenkomsten 

tussen beide culturen.  

 

7.2.3.2. Conclusie: kritisch cultureel bewustzijn/politieke educatie  

Ten opzichte van de deelcompetentie kennis komt het deelaspect kritisch cultureel bewustzijn 

net zoals de deelcompetenties houdingen en vaardigheden (uitgezonderd descriptor acht) door 

middel van de analyse van de can do-descriptoren voor de ICC van het LOLIPOP-project 

minder in de lesmethodes voor. Dit komt ook in het onderzoek van Maijala en Tammenga-

Helmantel uit 2016 naar voren, waaruit bleek dat vergelijkende elementen in vergelijking tot 

kennisaspecten minder in lesmethodes voor Duits als vreemde taal aan bod komen (vgl. 

Maijala/Tammenga-Helmantel 2016: 559).      

 Daarvoor zijn er in deze masterscriptie twee redenen te constateren. Ten eerste bieden 

de lesmethodes thema’s aan die niet concreet een associatie teweeg brengen tot de Duitse of 

                                                           
45 Voor alle geconstateerde elementen binnen de deelcompetentie kritisch cultureel bewustzijn/politieke educatie 

zie bijlagen C en D.  
46 Voor meer voorbeelden van deze thema’s zie paragraaf 7.3.1.3. Opdrachten die (auto)stereotypen weergeven 

en verklaren: kennis.  



87 
 

Nederlandse cultuur. Dit zijn thema’s die passen in de belevingswereld resp. het dagelijkse 

leven van leerlingen. Daarbij gaat het om overeenkomsten tussen twee culturen. Doordat hier 

echter geen sprake was van een directe of indirecte vergelijking in de lesmethodes zijn deze 

elementen niet in de analyseresultaten als de deelcompetentie kritisch cultureel 

bewustzijn/politieke educatie waargenomen, terwijl het in deze deelcompetentie eigenlijk ook 

om overeenkomsten tussen de eigen en de andere cultuur gaat (vgl. Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008b).         

 De tweede reden is te herleiden naar de ingezette onderzoeksmethode in deze 

masterscriptie. De kwalitatieve werk-analytische onderzoeksmethode kon constateren wanneer 

er in de lesmethodes een vergelijking tussen één of meerdere aspecten uit de Nederlandse en 

Duitse cultuur plaatsvindt, maar kan niet beoordelen of leerlingen deze verschillen, 

overeenkomsten en gelijkenissen werkelijk herkennen en zich hiervan bewust zijn. Bovendien 

kon ook niet geanalyseerd worden in hoeverre zij de elementen uit de andere cultuur in deze 

vergelijking begrijpen. Daarvoor zou net zoals bij de andere deelcompetenties kennis, 

houdingen en vaardigheden naast dit werk-analytisch onderzoek ook receptie-analytisch 

onderzoek uitgevoerd dienen te worden, om een volledig beeld te krijgen over in hoeverre de 

deelcompetentie kritisch cultureel bewustzijn/politieke educatie daadwerkelijk voorkomt in het 

Duits als vreemdetalenonderwijs.    

        

7.3. Opdrachtentypologie voor het meten van interculturele 

competenties 

Deze paragraaf beantwoordt de kernvraag welke typen opdrachten die als doel het verwerven 

van interculturele competenties hebben in de lesmethodes aan bod komen. Dit wordt gedaan 

aan de hand van de opdrachtentypologie van Caspari en Schinschke (2009). Ten eerste wordt 

er een overzicht gegeven van alle opdrachten die in de lesmethodes Na Klar! en Neue 

Kontakte zijn waargenomen. Daaropvolgend worden de opdrachten die in de analyse zijn 

opgemerkt verklaard door middel van voorbeelden uit de lesmethodes. Bij de opdrachten 

wordt weergegeven om welke deelcompetenties van de interculturele competentie het gaat. 

Ook in deze paragraaf worden de resultaten niet per lesmethode apart weergegeven, maar in 

combinatie met elkaar. In de deelparagrafen 7.3.3. en 7.3.4 wordt er geen conclusie 

weergegeven, omdat de opdrachten die hier worden beschreven gelijk zijn aan elementen die 

binnen de deelcompetenties vaardigheden en kritisch cultureel bewustzijn volgens de can do-
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descriptoren in de lesmethodes zijn geanalyseerd. De eerder beschreven conclusies in de 

paragraaf over de can do-descriptoren gelden dus ook voor de opdrachten in deze 

deelparagrafen. Afsluitend wordt een overzicht weergegeven van de opdrachten uit de 

typologie die niet in de lesmethode zijn geconstateerd en wat de vermoedelijke reden 

daarvoor is.  

 

7.3.1. Typen opdrachten die als doel het verweven van de interculturele 

competentie hebben 

Naar aanleiding van de opdrachtentypologie van Caspari en Schinschke (2009) zijn er tien 

verschillende opdrachten47 in de lesmethodes geanalyseerd die interculturele competentie tot 

doel hebben. In onderstaand schema zijn zij in de rechter kolom weergegeven. Binnen de eerste 

opdracht zijn er meerdere varianten in de lesmethodes geanalyseerd. De linker kolom geeft aan 

om welke deelcompetentie(s) het in de desbetreffende opdracht gaat en daaronder staan de 

bijbehorende dimensies. Opdracht negen staat niet direct in de opdrachtentypologie. Aan de 

hand van de beschrijving van de vaardigheidsdimensies kon echter vastgesteld worden dat het 

in deze deelcompetentie onder andere gaat om strategieën en vaardigheden voor omgang met 

het niet begrijpen van bepaalde aspecten, in de lesmethodes een woord, in de vreemde taal. Een 

opdracht met een strategie/vaardigheid voor omgang met het niet begrijpen van een woord in 

de vreemde taal (9) is dan ook in de lesmethodes vastgesteld en daarom aan de 

opdrachtentypologie toegevoegd. Voordat deze laatste opdracht wordt omschreven zullen eerst 

de andere opdrachten nader toegelicht worden. Sommige typen opdrachten zullen in de 

weergave van deze resultaten in combinatie worden beschreven, omdat ze in de lesmethodes in 

verbinding tot elkaar voorkomen.  

 

 

 

 

                                                           
47 De typen opdrachten die door middel van de opdrachtentypologie van Caspari en Schinschke (2009) in de 

lesmethodes zijn geanalyseerd omvatten niet alleen de opdrachten in het werkboek, maar ook de inhoud in de 

tekstboeken. Het tekstboek en het werkboek zijn namelijk één geheel (vgl. Hoch et al. 2016: 604), doordat in het 

tekstboek inhoud aangeboden wordt waarover de leerlingen in het werkboek opdrachten maken.  
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Tabel 4: Resultaten typen opdrachten die als doel het verwerven van de interculturele competentie hebben in Na 

Klar! en Neue Kontakte vwo 1-2  (Eigen weergave in navolging uit Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 286-287). 

Deelcompetentie(s)   Type opdracht48  

Kennis:  

 Kennis van land en volk 

door middel van feiten  

(A t/m D); 

 Kennis over de Duitse 

taal  

(E t/m G); 

 Kennis over stereotypen 

(H).  

1.  A) Opdracht die geografische kennis over Duitsland / Oostenrijk / 

Zwitserland / Zuid-Tirol / Liechtenstein weergeeft: Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over Duitsland / Oostenrijk / Zwitserland 

weergeeft: Landeskunde: het Duitse schoolsysteem; 

C) Opdracht die historische kennis over Duitsland/ Oostenrijk / 

Zwitserland weergeeft: Landeskunde; 

D) Opdracht om de voorkennis over Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland vast te stellen; 

E) Opdracht die kennis over talig culturele aspecten in de Duitse 

taal weergeeft; 

F) Opdracht die de betekenis van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van kennis over het culturele karakter in de 

betekenis van een woord; 

G) Opdracht die kennis over het gebruik van de vreemde taal 

weergeeft; 

H) Opdracht die autostereotypen over Zwitserland weergeeft.  

Houdingen:  

 Vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken; 

Vaardigheden:  

 Begrijpelijk de vreemde 

taal gebruiken.  

2.  2. A + B) opdracht die als doel “een productieve omgang met het 

niet begrijpen en niet kunnen” heeft in de vorm van vrij schrijven 

en spreken.  

 

Kennis:  

 Kennis over de andere 

cultuur;  

Vaardigheden:  

 Voor een Duitstalige 

gesprekspartner 

begrijpelijk, in het Duits 

over een bepaald thema 

kunnen communiceren.  

3.  Schriftelijke opdracht “met een reflecterende vergelijking” over 

een cultureel aspect. 

Kennis:  

 Kennis over de vreemde 

taal;  

Houdingen:  

 Vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken; 

Vaardigheden:  

 Begrijpelijk de vreemde 

taal gebruiken.  

4.  Imitatie-opdracht: gebruik van de Duitse taal. 

Kennis: 

 Kennis over de vreemde 

cultuur door middel van 

feiten; 

 Kennis over de 

waarneming van mensen. 

5.  Opdracht die een stereotype vanuit Nederlands perspectief over 

het Duitstalige gebied verklaart.  

 

                                                           
48 Niet alle typen opdrachten komen in beide lesmethodes aan bod. Zo bleek al uit de resultaten bij de can do-

descriptoren dat er alleen in Neue Kontakte geografische kennis over Zuid-Tirol en Liechtenstein (1A) wordt 

weergegeven. Een opdracht die autostereotypen over Zwitserland laat zien (1H) is daarentegen alleen in Na Klar! 

vastgesteld. Ook opdracht 5 die een stereotype vanuit Nederlands perspectief over het Duitstalige gebied verklaart 

komt alleen in de lesmethode Na Klar! voor en niet in Neue Kontakte.  
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Kennis:  

 Kennis over de vreemde 

taal; 

Houdingen:  

 Vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken; 

Vaardigheden:  

 Begrijpelijk de vreemde 

taal gebruiken.  

 

6.  Simulatie-opdracht: “rollenspel met als doel mondelinge 

taalbeheersing”. 

Kennis:  

 Kennis over de vreemde 

taal; 

Vaardigheden: 

 Leren zich cultureel 

passend te gedragen.  

7.  Een indirecte “ontmoetingssituatie met doeltaalsprekers” door 

middel van een medium waardoor de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

Vaardigheden: 

 Leren zich cultureel 

passend te gedragen.  

 

8.  Een indirecte “realistische ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

Vaardigheden: 

 Strategische kennis. 

 

9.  Opdracht met een strategie/vaardigheid voor omgang met het niet 

begrijpen van een woord in de vreemde taal.  

 

 

7.3.1.1. Opdrachten die kennis over het Duitstalige gebied weergeven: Kennis 

Binnen de opdracht die kennis over het Duitstalige gebied en de Duitse taal weergeeft zijn van 

alle opdrachten die meeste variaties in de lesmethodes vastgesteld. In deze opdrachten gaat het 

om de deelcompetentie kennis. Kennis van land en volk door middel van feiten wordt het meest 

door middel van deze competentie overgebracht. Opdracht 1A t/m 1D horen tot deze dimensie. 

Opdracht A die die geografische kennis over Duitsland / Oostenrijk / Zwitserland / Zuid-Tirol 

/ Liechtenstein weergeeft: Landeskunde wordt in deze paragraaf niet verder toegelicht, omdat 

deze opdracht in principe gelijk staat aan de can do-descriptor 1A waarin de leerling 

geografische gegevens over het Duitstalige gebied kan verstrekken. In tegenstelling tot de can 

do-descriptoren gaat het in deze opdracht niet alleen om de weergave van geografische 

gegevens, maar ook om kennis over aspecten en historische kennis uit het Duitstalige gebied. 

Waar in de can do-descriptor 2A de leerling basiskennis over het schoolsysteem in het 

Duitstalige gebied uiteen kan zetten is dit in de opdrachtentypologie een opdracht die kennis 

over het schoolsystem in een bepaald Duitstalig land weergeeft. Met deze opdracht worden ook 

andere aspecten uit de Duitstalige cultuur zichtbaar dan alleen de geografische gegevens, het 

schoolsysteem, het dagelijkste leven van een jongere uit Duitsland en typische gerechten en 

feestdagen. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over bezienswaardigheden of evenementen die in 

het Duitstalige gebied plaatsvinden. Na Klar! geeft over meerdere bezienswaardigheden 
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informatie zoals bijvoorbeeld over Ludwig II. en zijn kasteel Neuschwanstein en over 

bezienswaardigheden in Berlijn:  

“Sein Märchenschloss Neuschwanstein bringt viel Geld. Es ist eine Goldgrube. Jedes 

Jahr kommen über eine Million Touristen zum Schloss. Neuschwanstein gehört heute 

zu den meistbesuchten Schlössern und Burgen Europas. Im Sommer kommen täglich 

mehr als 6.000 Besucher” (Na Klar! 2012a: 54). 

“Der Berliner Fernsehturm ist das höchste Bauwerk in der Hauptstadt und in 

Deutschland überhaupt. Er ist 368 m hoch. Mit seiner Höhe zählt der Turm auch zu den 

vier höchsten Gebäuden in ganz Europa. In direkter Nähe des Fernsehturms befindet 

sich der Alexanderplatz” (Na Klar! 2012a: 158).  

In beide lesmethodes wordt echter nog meer informatie weergegeven dan alleen 

bezienswaardigheden in het Duitstalige gebied. Zo wordt er bijvoorbeeld kennis over 

evenementen weergegeven, “Auf der CeBIT in Hannover wurden die neuesten Entwicklungen 

auf dem Gebiet Computer und Unterricht gezeigt” (Na Klar! 2012a: 34), over Duitse 

voetbalclubs, “David is Towart beim FC Hennef 05” (Neue Kontakte: 2013b: 128) en over het 

Duitse taalgebied, “Man geht davon aus, dass mehr als 100 Millionen Menschen Deutsch als 

erste oder zweite Sprache sprechen“ […] Auch im restlichen Europa gibt es deutsche 

Sprachgebiete” (Neue Kontakte 2013a: 15). Ook personen uit Duitsland worden in de 

lesmethodes genoemd. Zo schrijft Na Klar! in een woordenschatopdracht over de gebroeders 

Grimm en hun sprookje Doornroosje (Na Klar! 2012b: 56) en wordt in Neue Kontakte het 

Jahresgedicht van Werner Steinbach behandeld (Neue Kontakte 2013a: 136). Daarnaast wordt 

er ook op verschillen in het Duitstalige gebied ingegaan zoals: “In Österreich und der Schweiz 

muss man eine Vignette kaufen. Was ist das?” en “In welchem deutschsprachigen Land kann 

man nicht mit dem Euro bezahlen?” (Neue Kontakte 2013c: 146). Deze opdracht omvat dus 

ook verschillende vormen van kennis over het Duitse taalgebied. Alle geanalyseerde elementen 

binnen deze opdrachten zijn terug te vinden in bijlagen E en F.     

 Een andere variatie van deze opdracht geeft historische kennis over Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland en in Neue Kontakte ook over Zuid-Tirol weer. Deze opdrachten zijn 

in de analyse opgenomen wanneer er iets over het verleden van een Duitstalig land wordt 

verteld. Zo wordt er in Neue Kontakte weergegeven: “Als der Erste Weltkrieg endgültig vorüber 

war, wurde im Versailler Vertrag abgemacht, dass Südtirol zu Italien gehören soll. Davor war 

es ein Teil Österreichs. Das Parlament sagte damals, dass es die deutschsprachige Minderheit 
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achten wird” (Neue Kontakte 2013a: 79). Ook over de DDR wordt in de lesmethode informatie 

gegeven: “De Duitse Democratische Republiek (DDR) werd opgericht in 1949. De DDR is 

ontstaan na de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) uit de Sowjetische bezettingszone en de 

maatschappij werd ingericht naar het communistische model” (Neue Kontakte 2013b: 175).

 In Na Klar! wordt bijvoorbeeld historische kennis over het Duitstalige gebied afgebeeld 

in het tekstboek over de spanische Hofreitschule in Wenen: “Diese Reithalle wurde im 16. 

Jahrhundert gebaut, um der adeligen Jugend Gelegenheit zum Reitunterricht zu bieten. Die 

Spanische Hofreitschule ist die einzige Reitschule der Welt, an der die klassische Reitkunst bis 

heute bewahrt und gepflegt wird” (Na Klar! 2012a: 159). Een ander voorbeeld is een zin uit de 

“Lernbox” waarin het tijdschrift uit de DDR Sybille aan bod komt: “Die Sybille ist eine 

Zeitschrift für Mode und Kultur” (Na Klar! 2012a: 107).      

 Opdrachten die historische kennis over het Duitstalige gebied weergegeven zijn in 

tegenstelling tot  opdrachten die geografische kennis over het Duitstalige gebied (1A) en kennis 

over het Duitstalige gebied op meerdere manieren (1B) weergeeft minder geanalyseerd in beide 

lesmethodes.  Ook opdrachten die de voorkennis over Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland 

vaststellen (1D) komen ten opzicht van opdracht 1 A en B maar een aantal keer voor in beide 

lesmethodes. Deze opdrachten geven in tegenstelling tot de bovenbeschreven 

opdrachtenvariaties binnen deze opdracht niet zelf kennis over het Duitstalige gebied weer, 

maar hebben als doel de kennis die bij de leerlingen over het Duitstalige gebied al aanwezig is 

te constateren. Afbeelding 12  en 13 laten zien hoe de lesmethodes Na Klar! en Neue Kontakte 

dit in het werkboek door middel van een opdracht weergegeven. De opdracht in Na Klar! is de 

eerste opdracht in hoofdstuk 1 en haalt de voorkennis bij de leerlingen op voordat zij beginnen 

met het leren van de Duitse taal en cultuur (vgl. Na Klar! 2012b: 4). Het voorbeeld in Neue 

Kontakte staat in hoofdstuk vijf wanneer er naast de landen Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland 

en Liechtenstein ook en Duitse taalgebied Zuid-Tirol besproken wordt (vgl. Neue Kontakte 

2013c: 85).            

 De beschreven opdrachtenvariaties binnen de dimensie kennis van land en volk door 

middel van feiten kunnen voor de Duitstalige landen individueel voorkomen, dus bijvoorbeeld 

alleen het weergeven van kennis over Duitsland of bijvoorbeeld Oostenrijk, maar in de 

lesmethodes komt het ook voor dat de opdrachten bijvoorbeeld gelijktijdig kennis van 

Duitsland en Oostenrijk of andere landen uit het Duitstalige gebied weergeven.    
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Afb. 12 Opdracht om de voorkennis over het Duitstalige gebied vast te stellen (overgenomen uit Na Klar! 2012b: 

4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 13 Opdracht om de voorkennis over Zuid- Tirol vast te stellen (overgenomen uit Neue Kontakte 2013c: 85).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1.2. Opdrachten die kennis over de Duitse taal weergeven: kennis 

Anders dan de can do-descriptoren beschrijft de opdrachtentypologie bij de deelcompetentie 

kennis ook de dimensie kennis over de vreemde taal (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 

286-287). Deze dimensie schijnt bij het verwerven van interculturele competenties relevant te 

zijn, doordat uit de eerdere voorbeelden uit de contrastieve semantiek bleek dat er aan woorden 

en situaties binnen een taal bepaalde concepten verbonden worden die in een vreemde taal 

verschillend kunnen zijn (vgl. Adamczak-Krysztofowicz et al. 2015: 23).    

 Vooral de opdracht die de betekenis van woorden in de Duitse taal weergeeft en daarmee 

ook laat zien welke culturele betekenis aan het woord in de Duitse taal verbonden wordt (1F, 
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vgl. Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 286-287) is dus van belang. Een duidelijk voorbeeld 

hiervan komt voor in Neue Kontakte: “5 In de beginvraag wordt een verschil gemaakt tussen 

‘Wohnung’ en ‘Haus’. Dit verschil blijkt ook uit de antwoorden. Wat is het verschil?” (Neue 

Kontakte 2013b: 69). De lesmethode maakt de leerlingen ervan bewust dat in Duitsland voor 

de woonsituatie niet altijd het woord ‘Haus’ gebruikt wordt zoals in het Nederlands. Na Klar! 

gaat niet direct op dit verschil in, maar maakt dit wel zichtbaar in de vertalingen van zinnen die 

over de woonsituatie gaan: “Wij hebben een appartement. – Wir haben eine Wohnung” (Na 

Klar! 2012a: 59). Ook in deze invulopdracht wordt het verschil tussen de betekenis van “Haus” 

en “Wohnung zichtbaar: “3 Habt ihr ein Haus mit Garten? – Nein, wir haben eine … im vierten 

Stock” (Na Klar! 2012b: 51).         

 In Na Klar! wordt er een opdracht gewijd aan uitdrukkingen die vanuit het Nederlands  

verkeerd naar het Duits kunnen worden vertaald. In de opdracht staat dat de Duitse en 

Nederlandse taal op elkaar lijken, maar wijst gelijktijdig op zinnen die door Nederlanders fout 

in het Duits gezegd kunnen worden: “1 Niederländisch  Ik heb de afslag gemist – Falsche 

Übersetzung  Ich habe den Abschlag gemisst. – Richtige Übersetzungen  Ich habe die 

Ausfahrt verpasst” en “2 Niederländisch  Het eerste hoofdstuk. – Falsche Übersetzung  Das 

erste Haupstück. – Richtige Übersetzungen  d Das erste Kapitel” (Na Klar 2012b: 66).

 Daarnaast worden in beide lesmethodes vertalingen van woorden gegeven bij de teksten 

in het tekstboek en in de lijst met woorden die de leerlingen voor de toets leren. In het kader 

van deze opdracht is dit bijzonder relevant indien het woord in de Duitse en Nederlandse taal 

hetzelfde of bijna hetzelfde wordt geschreven, maar in beide talen een andere betekenis heeft. 

Een voorbeeld daarvan is het Duitse woord “eng” en de Nederlandse vertaling “dicht” (Neue 

Kontakte 2013b: 132). Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het woord “nett” en “aardig” (Na Klar! 

2012a: 22). De lesmethodes laten zo zien dat er aan woorden die in het Nederlands een bepaalde 

betekenis hebben in Duitsland een andere inhoud toegeschreven krijgen.    

 Deze opdracht is ook waargenomen indien de lesmethodes een verschil in gebruik van 

“hetzelfde” woord of “dezelfde” betekenis weergeven. In Neue Kontakte wordt bijvoorbeeld 

uitgelegd dat wanneer het Duitse woord “Gefallen” met een hoofdletter wordt geschreven het 

een andere betekenis heeft dan wanneer het met een kleine letter wordt geschreven (vgl. Neue 

Kontakte 2013c: 139). Ook legt Neue Kontakte het verschil uit tussen “müssen” en “sollen”  

uit. In Nederland betekent dit allebei moeten, maar in Duitsland is het van de context 

afhankelijk welke vorm van moeten gebruikt dient te worden. Bij “müssen” wordt omschreven 

“het kan niet anders, noodzaak” en bij “sollen” “een ander wil het” (Neue Kontakte 2013a: 76). 

 Binnen de dimensie kennis over de vreemde taal gaat het naast opdracht 1F ook om 
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opdrachten die kennis over talig culturele aspecten in de Duitse taal weergeven (1E) en 

opdrachten die laten zien hoe je de Duitse taal gebruikt (1G) (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). Deze opdrachten omvatten naast de betekenis van woorden in de Duitse 

taal ook aspecten in de taal die in het Duits anders zijn dan in de Nederlandse taal, zoals een 

Umlaut, Eszett en zelfstandige naamwoorden die met een hoofdletter worden geschreven (talig 

culturele aspecten). Opdrachten die talig culturele aspecten (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287) uit de Duitse taal weergeven komen niet vaak voor in de analyseresultaten. 

De verklaring daarvoor is naar aller waarschijnlijkheid dat er een aantal aspecten zoals de 

Umlaut, Eszett en het gebruik van hoofdletters in de Duitse taal anders zijn ten opzichte van de 

Nederlandse taal, maar er verder niet zulke essentiële verschillen tussen de Duitse en de 

Nederlandse taal bestaan. Voorbeelden uit de lesmethodes bij deze opdracht worden in de vorm 

van uitleg weergegeven: “Deze letter heet Eszett. Je spreekt hem uit als een gewone dubbele s. 

Je schrijft hem so: ß. De onderkant is niet helemaal dicht, dat is het verschil met een B” (Neu 

Kontakte 2013b: 8). De uitleg van Na Klar! is op de volgende manier weergegeven:   

“Je ziet in deze oefening veel klinkers met twee puntjes erboven. Die puntjes noemen 

we de Umlaut. De Umlaut kan op een a (ä), een o (ö) en een u (ü) staan. De klinkers met 

een Umlaut spreek je anders uit dan de klinkers zonder Umlaut” (Na Klar! 2012b: 6).  

Naast deze uitlegvorm komt deze type opdracht ook terug in woordenschatopdrachten, 

een opdracht om de voorkennis op te halen en in een grammatica-opdracht: “4 Das Eszett ist 

ein…, den es im Niederländischen nicht gibt – der Buchstabe” (Neue Kontakte 2013b: 26), “a 

Het is je ongetwijfeld opgevallen dat er in het Duitse alfabet een paar letters zitten die het 

Nederlands niet kent. 1 Welke vier letters zijn dat ook alweer?” (Neue Kontakte 2013b: 23) en 

“Sie dir Text B im TB auf Seite 11 an. Achte auf (let op) die Großbuchstaben (hoofdletters). 

Welche Wörter werden mit Großbuchstaben geschrieben? Gib zu jeder Kategorie zwei 

Beispiele (voorbeelden)” (Neue Kontakte 2013b: 7).     

 De laatste opdracht binnen deze dimensie geeft kennis over het gebruik van de vreemde 

taal weer (1G). Deze opdracht komt binnen de lesmethodes in verschillende manieren aan bod. 

In Na Klar! wordt bijvoorbeeld in een opdracht uitgelegd wat het woord “möchten” betekent 

en waarom dat woord vaker gebruikt wordt dan “wollen” (vgl. Na Klar! 2012b: 57). Dit 

voorbeeld is ook aan de opdracht toegeschreven die betekenis van woorden in de Duitse taal 

weergeeft (1F).           

 Een ander voorbeeld gaat over de uitspraak van de Duitse taal. De leerlingen horen in 

Neue Kontakte in een opdracht het Duitse alfabet en worden erop gewezen dat hierin zeven 
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letters anders worden uitgesproken dan in de Nederlandse taal (vgl. Neue Kontakte 2013b: 41). 

Ook is in Neue Kontakte deze opdracht in de analyse vastgesteld in een opdracht die ingaat op 

het Zwitserduits. Op deze manier wordt duidelijk dat de Duitse taal ook anders gebruikt wordt 

in verschillende Duitstalige gebieden, doordat er naast het “Hochdeutsch” ook dialecten 

bestaan. In de opdracht wordt gevraagd wat “ein bisserl” betekent en in welke Duitstalig gebied 

dit zo gezegd wordt (Neue Kontakte 2013b: 68). Daarnaast wordt de leerlingen gevraagd deze 

uitspraak in het Hoogduits te zetten (vgl. Neue Kontakte 2013b: 68). Tenslotte wordt nog een 

voorbeeld weergegeven waarin uitleg gegeven wordt over het schrijven van een informele brief 

in het Duits. De leerlingen kiezen in de opdracht de juiste vorm uit steeds twee 

antwoordmogelijkheden:  

“2 Lieber … gebruik je bij een meisje / jongen 3 Liebe … gebruik je bij een meisje / 

jongen  4 De datum schrijf je als volgt: den 23. Juni / den 23 Juni  5 De eerste zin na de 

aanhef begint met een kleine letter / hoofdletter  6 Sla een regel over bij een nieuwe 

alinea / zin  7 Na de afsluitende groet komt geen / wel een komma” (Neue Kontakte 

2013c: 161).  

 

7.3.1.3. Opdrachten die (auto)stereotypen weergeven en verklaren: kennis             

De laatste opdracht binnen de opdracht die kennis over het Duitstalige gebied weergeeft is een 

opdracht die autostereotypen over Zwitserland weergeeft (1H). Deze opdracht wordt samen met 

opdracht vijf geëxpliceerd die een stereotype vanuit Nederlands perspectief over het Duitstalige 

gebied verklaart. Dit wordt gedaan, omdat met de beschrijving van deze opdrachten ook 

duidelijk wordt hoe de lesmethodes Na Klar! en Neue Kontakte met stereotypen omgaan.

 Beide opdrachten komen slechts één keer voor in de analyseresultaten en alleen in Na 

Klar!. Opdracht 1H is opgenomen in de resultaten, omdat het hier duidelijk was dat het gedicht 

over Zwitserland geschreven is door de Zwitserse schrijver Eugen Gomringer. In zijn gedicht 

beschrijft hij karaktereigenschappen van Zwitsers vanuit zijn eigen perspectief (Na Klar! 

2012a: 154, zie afb. 14). Het stereotype dat mensen in Duitsland Lederhosen dragen wordt in 

de tekst over het Oktoberfest in het miniproject in hoofdstuk hoofdstuk 4 Na Klar! expliciet 

ontkracht (Na Klar! 2012a: 81, zie afb. 15).        

 Dat de opdracht waarin een stereotype over het Duitstalige gebied wordt verklaard maar 

één keer is geanalyseerd betekent niet dat de lesmethodes geen rekening houden met de 

bestaande stereotypen over het Duitstalige gebied. Wanneer leerlingen in de lesmethodes 

bijvoorbeeld over hun hobby’s vertellen of verschillende woonsituaties behandeld worden is er 
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niet één typische situatie die wordt weergegeven. Bovendien worden er ook thema’s behandeld 

die aansluiten op de belevingswereld van leerlingen en die niet specifiek tot de Duitstalige 

cultuur horen. In hoofdstuk 5 “Traumhaus” uit Neue Kontakte worden in paragraaf “B Lesen” 

bijvoorbeeld verschillende manieren voorgesteld van hoe personen in Duitsland wonen (vgl. 

Neue Kontakte 2013a: 75). Een ander voorbeeld is de tekst “Trägst du Markenkleidung?” in 

hoofdstuk 4 (vgl. Neue Kontakte 2013a: 59). Dit is een thema dat aansluit op de 

belevingswereld van jongeren. Het dragen van merkkleding is namelijk niet typisch voor de 

cultuur uit het Duitstalige gebied. Voorbeelden uit Na Klar! zijn tips die worden gegeven in het 

miniproject voor het beter organiseren van huiswerk en het behalen van betere cijfers (vgl. Na 

Klar! 2012a: 40) en in hoofdstuk zes “Geldsachen” worden ook de thema’s zakgeld en de Euro 

behandeld (vgl. Na Klar! 2012a: 109, 114, 115).      

 Daarnaast is de rol van de docent op het gebied van stereotypen ook belangrijk. Indien 

een element in de lesmethodes als typisch voor het Duitstalige gebied wordt weergegeven kan 

de docent dit relativeren, door bijvoorbeeld aan te geven dat typische gerechten niet elke dag 

worden gegeten net zoals dit in Nederland niet wordt gedaan. Bovendien wordt dit beeld ook 

niet in de lesmethodes gewekt. Het dragen van een Lederhosen wordt bijvoorbeeld in 

verbinding gezet met het Oktoberfest, waardoor het niet zo overgebracht wordt alsof mensen 

dit in Duitsland dagelijks dragen (Na Klar! 2012a: 81).  

Afb. 14 Autostereotype: gedicht van  Afb. 15 Verklaring van een stereotype over Duitsland    

Eugen Gomringer                 (overgenomen uit Na Klar! 2012a: 81).                

(overgenomen uit Na Klar! 2012a: 154).  
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7.3.1.4. Conclusie  

De vele variaties van deze type opdracht laten zien dat deze opdracht ten opzichte van de andere 

acht vastgestelde opdrachten vaak in de lesmethodes voorkomt en op verschillende manieren. 

De variatie die kennis over het Duitstalige gebied door middel van feiten weergeeft is het vaakst 

in de lesmethodes opgemerkt. Opdrachten die historische kennis aanduiden of de voorkennis 

ophalen komen in tegenstelling tot de opdrachten die kennis over Duitsland door middel van 

feiten weergeven in lagere frequentie in de lesmethodes voor. Daarnaast komen in de 

lesmethodes ook opdrachten naar voren die kennis over de Duitse taal weergeven die laten zien 

dat er in de Duitse taal andere voorstellingen aan bepaalde woorden verbonden worden, wat de 

betekenis van Duitse woorden zijn, en welke woorden bijvoorbeeld in een brief worden ingezet 

(gebruik van de Duitse taal) (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 286-287).  

 Een opdracht die stereotypen over het Duitstalige gebied verklaart is slechts één keer in 

der onderzoeksresultaten vastgesteld. Daar tegenover bieden lesmethodes echter thema’s aan 

die niet cultureel bepalend zijn, maar aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen.  

 

7.3.2. Simulatie- en imitatie-opdracht: Kennis, houdingen en vaardigheden 

Beide lesmethodes stimuleren het gebruik van de Duitse taal door het oefenen van 

spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Dit is terug te zien doordat er in elk hoofdstuk van 

beide lesmethodes simulatie- en imitatie-opdrachten voorkomen. Ten  opzichte van de opdracht 

die kennis over Duitsland en de Duitse taal weergeeft zijn deze opdrachten minder in de 

lesmethodes geanalyseerd. Dit komt doordat deze opdrachtsoorten alleen voorkomen in 

leerdoelen49 en opdrachten van de lesmethodes die spreek- en schrijfvaardigheid als doel 

hebben.           

 Een simulatie-opdracht (4) komt in de onderzoeksresultaten voor wanneer het doel van 

een opdracht een rollenspel tussen twee of meerdere leerlingen is. Een imitatie-opdracht (6) is 

in de analyse opgenomen indien het doel van de lesmethodes is de Duitse taal productief, dus 

door middel van spreken of schrijven te gebruiken. Bij beide opdrachten gaat het in de 

lesmethodes om de dimensies kennis over de vreemde taal (kennis), de vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken (houdingen) en begrijpelijk de vreemde taal gebruiken (vaardigheden) 

(Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 286-287). De imitatie- en simulatie-opdracht komen in de 

                                                           
49 In de leerdoelen gaat het alleen om de imitatie-opdracht en een opdracht die als doel “een productieve omgang 

met het niet begrijpen en niet kunnen” heeft in de vorm van vrij schrijven en spreken (Caspari/Schinschke 2009: 

286-287). 
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lesmethodes ook aan bod in combinatie met de opdracht die als doel “een productieve omgang 

met het niet begrijpen en niet kunnen” heeft in de vorm van vrij schrijven en spreken 

(Caspari/Schinschke 2009: 286-287). Binnen deze opdracht gaat het alleen om de dimensies 

vreemde taal daadwerkelijk gebruiken en begrijpelijk de vreemde taal gebruiken (vgl. 

Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 286-287). Deze opdracht is in de onderzoeksresultaten 

geconstateerd wanneer de lesmethode vrij schrijven en spreken stimuleert.  

In een simulatie-opdracht en een opdracht die vrij spreken en schrijven als doel heeft 

zijn in het onderzoek de dimensies “strategisch” en “Strategiegebrauch” (vgl. 

Caspari/Schinschke 2009: 286-287) niet opgemerkt. Volgens de opdrachtentypologie houdt dit 

in dat leerlingen bereid zijn strategieën voor omgang met een andere cultuur werkelijk te 

gebruiken en om daadwerkelijk in situaties terecht te komen die voor hen lastig kunnen zijn 

(vgl. Caspari/Schinschke 2009: 277). Dit is niet meetbaar in lesmethodes. Wel kon vastgesteld 

worden wanneer de lesmethode de leerlingen in deze opdrachten laat oefenen met het inzetten 

van strategieën voor het niet begrijpen van een woord in de Duitse taal (opdracht 9). Zoals bij 

de deelcompetentie vaardigheden volgens de can do-descriptoren beschreven werd, komt de 

can do-descriptor de leerling stelt vragen wanneer bepaalde aspecten in de vreemde taal niet 

worden begrepen (Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b) in de lesmethodes 

voor. Deze can do-descriptor is in de opdrachtentypologie waargenomen als opdracht negen. 

De lesmethodes gegeven hiermee uitleg over wat gedaan kan worden indien een woord in de 

Duitse taal niet begrepen wordt. In Na Klar! komt deze strategie (opdracht negen) één keer voor 

in combinatie met een imitatie- en simulatie opdracht. In de volgende paragraaf worden deze 

opdrachten nader uiteengezet door middel van voorbeelden.  

7.3.2.1. Opdrachtentypologie: kennis, houdingen en vaardigheden  

De imitatie-opdracht en de opdracht die als doel “een productieve omgang met het niet 

begrijpen en niet kunnen” heeft in de vorm van vrij schrijven en spreken (Caspari/Schinschke 

2009: 276-277, 286-287) komen ten eerste voor in de beschreven leerdoelen in de lesmethodes. 

In deze leerdoelen wordt weergegeven of de leerlingen de Duitse taal door middel van spreken 

of schrijven in de desbetreffende paragraaf of hoofdstuk gaan inzetten. Na Klar! beschrijft 

bijvoorbeeld “kan een korte e-mail schrijven” en “kan zinnen over zichzelf opschrijven” (Na 

Klar! 2012a: 18). Voor de vaardigheid spreken worden onder andere de leerdoelen “kan 

informatie over concrete onderwerpen geven of vragen” en “kan iets of iemand beschrijven” 

afgebeeld (Na Klar! 2012a: 52).  
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 In Neue Kontakte laten bijvoorbeeld de leerdoelen “A1 je leert vragen te stellen en 

antwoorden te geven over persoonlijke gegevens” en “je leert over jezelf te schrijven” (Neue 

Kontakte 2013b: 31) zien dat er in het hoofdstuk imitatie-opdrachten en opdrachten met het 

doel vrij spreken en schrijven voorkomen (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 286-287). Ook stap 

vier in de uitleg voor het oefenen met de “Redemittel” laat zien dat bij het oefenen van  

spreekvaardigheid sprake is van deze opdrachten: “Schritt 4 – Dialoge nachspielen und dabei 

die Rollen wechseln” (Neue Kontakte 2013b: werkboek 138).     

 De leerdoelen van de lesmethode Na Klar! komen bijvoorbeeld tot uiting in de volgende 

opdracht: “B Arbeitet zu zweit. Übt das Gespräch so lange, bis ihr die niederländische Rolle 

mit der rechten Spalte abgedeckt spielen könnt. Wechselt die Rollen” (Na Klar! 2012b: 77-78). 

Het is een simulatie-opdracht omdat de leerlingen een dialoog over het thema computer oefenen 

in de vorm van een rollenspel. Daarnaast is er hier sprake van een imitatie-opdracht, doordat de 

leerlingen de Duitse taal productief gebruiken. Bovendien gaat het hier om een opdracht die als 

doel “een productieve omgang met het niet begrijpen en niet kunnen” heeft in de vorm van vrij 

schrijven en spreken (Caspari/Schinschke 2009: 286-287), omdat de leerlingen eerst de 

antwoorden op de vragen schriftelijk naar het Duits vertalen, maar zij één rol van het gesprek 

uiteindelijk moeten kunnen zonder hulp van het boek. Daardoor wordt het vrije spreken 

gestimuleerd. Bovendien is dit ook een opdracht waarin een strategie zichtbaar is voor omgang 

met het niet begrijpen van een woord in de vreemde taal (opdracht 9) (vgl. Caspari/Schinschke 

2009: 276-277). In het dialoog noemt de eerste persoon het woord Rechner. Dit wordt door de 

tweede persoon niet begrepen en daarom vraagt deze persoon wat er bedoelt wordt: “1 Hast du 

einen eigenen Rechner? – 2 Sorry, wat bedoel je?” (Na Klar! 2012b: 77). De andere persoon 

reageert dan door een ander woord met dezelfde betekenis te gebruiken: “3 Einen eigenen 

Computer. – 4 Ja. Die heb ik met Kerstmis gekregen” (Na Klar! 2012b: 77). Daarna zegt 

persoon twee ook “14 Ja ik heb een … hoe zeg je dat in het Duits?“ (Na Klar! 2012b: 77). In 

dit dialoog worden dus zinnen weergegeven die de leerling kan inzetten indien een woord in de 

vreemde taal niet wordt begrepen.         

 De omzetting van de bovengenoemde leerdoelen wordt in Neue Kontakte50 bijvoorbeeld 

door de volgende opdracht zichtbaar: “a Bedenk eerst voor jezelf ten minste vijf vragen over 

de familie van een ander. Beantwoord de vragen ook voor je eigen familie. Je kunt vragen 

stellen over: - Vater/Mutter/Großvater/Großmutter/Bruder/Schwester – Name – Alter - 

                                                           
50 Voor een voorbeeld uit Neue Kontakte waarin de opdracht “een productieve omgang met het niet begrijpen en 

niet kunnen” in de vorm van vrij schrijven (Caspari/Schinschke 2009: 276-277) voorkomt zie: afb. 17. Ook in Na 

Klar! is deze opdracht in de vorm van vrij schrijven geconstateerd.  
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Wohnort” (Neue Kontakte 2013b: 43) en de opdracht die daarop volgt luidt: “b voer met ten 

minste vier klasgenoten een gesprek in het Duits. Stel de vragen en schrijf hun antwoorden in 

de tabel” (Neue Kontakte 2013b :44). In opdracht a schrijven de leerlingen de zinnen op daarna 

voeren zij met klasgenoten de gesprekken waardoor er sprake is van een rollenspel in een 

simulatie-opdracht. Daarnaast formuleren de leerlingen zelf de antwoorden op de vragen. Deze 

hebben zij van te voren niet voorbereid, waardoor zij de Duitse taal productief gebruiken 

(imitatie-opdracht en opdracht die vrij spreken veronderstelt) (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

7.3.2.2. Strategie voor omgang met het niet begrijpen van een woord in de Duitse 

taal: vaardigheden                                                                                                                                               

De opdracht die een strategie respectievelijk vaardigheid weergeeft om te kunnen omgaan met 

het niet begrijpen van een woord in de Duitse taal (9) (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 276-

277) zijn in beide lesmethodes een aantal keer vastgesteld zonder dat zij in combinatie met 

een andere opdracht uit de typologie voorkomen. Deze opdracht komt bijvoorbeeld in Neue 

Kontakte aan bod wanneer het stappenplan voor het oefenen van de “Redemittel” wordt 

weergegeven. Na stap één waarin de leerlingen de zinnen die zij voor het spreken in de Duitse 

taal kunnen gebruiken gelezen en gehoord hebben, wordt als stap twee genoemd dat de 

leerlingen de elementen die zij niet begrijpen opzoeken (Neue Kontakte 2013a: 21). Het 

opzoeken van een woord uit de vreemde taal is een vaardigheid die leerlingen kunnen inzetten 

indien zij dit niet begrepen hebben.         

 Ook worden er in de lesmethode tips gegeven voor wanneer leerlingen woorden in een 

tekst niet begrijpen: “d Was bedeuten (betekenen) folgende Wörter aus dem Text? Lies den 

ganzen Satz (hele zin) und errate die Bedeutung (betekenis). Vielleicht klingt das Wort 

bekannt oder du kennst es aus einer anderen Sprache (taal) wie Englisch oder Niederländisch” 

(Neue Kontakte 2013b: 7). Deze vaardigheden zijn alleen inzetbaar bij geschreven teksten, 

maar niet in een dialoog met doeltaalsprekers. Daarvoor biedt de lesmethode nog andere tips 

respectievelijk vaardigheden aan voor wanneer leerlingen niet weten hoe zij iets willen 

zeggen in het Duits: “uitleggen hoe iets eruit ziet – Das Tier sieht aus wie eine Maus, aber 

größer. (rat) uitleggen waarvoor je iets kunt gebruiken – Es ist Obst. Man macht Wein daraus. 

(druiven) gebruikmaken van tegenstellingen – goedkoop  nicht teuer” (Neue Kontakte 

2013a: 107).           

 In Na Klar! komen vaardigheden voor omgang met het niet begrijpen van een woord 
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in de vreemde taal (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 276-277) terug in de “Lernbox”, waarin 

zinnen worden beschreven zoals weergegeven bij de can do-descriptor de leerling stelt vragen 

wanneer bepaalde aspecten in de vreemde taal niet worden begrepen (Language On Line 

Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b). Daarnaast komt de opdracht uit de opdrachtentypologie 

ook nog voor in de “leertips” waar net zoals in Neue Kontakte het gebruik van tegenstellingen 

en het omschrijven van woorden als tips gegeven worden voor omgang met het niet kennen of 

begrijpen van een woord. Zo wordt er omschreven: “Je zegt het tegenovergestelde: Het is niet 

goedkoop (duur). – Es ist nicht billig (teuer)” en “Je omschrijft een woord: Het is een dier, is 

klein en slaapt veel (hamster). – Es ist ein Tier, ist klein und schläft viel (Hamster)” (178). 

 

7.3.2.3. Conclusie: kennis, houdingen en vaardigheden             

In de lesmethodes ligt de nadruk in een imitatie-  en simulatie-opdracht en een opdracht die als 

doel een productieve omgang heeft “met het niet begrijpen en niet kunnen” in de vorm van vrij 

schrijven en spreken (Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 286-287) op het communicatieve 

aspect. De reden daarvoor is dat de dimensies van de deelcompetenties houdingen en 

vaardigheden binnen deze opdrachten erop gericht zijn de vreemde taal daadwerkelijk en 

begrijpelijk te gebruiken (vgl.  Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 286-287). Andere dimensies 

binnen deze deelcompetenties zoals de instelling tegenover mensen uit de andere cultuur of 

cultureel passend gedrag (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 286-287) hebben deze 

opdrachten in de lesmethodes Na Klar! en Neue Kontakte niet als doel. In een imitatie- en 

simulatie-opdracht komt ook de deelcompetentie kennis voor, met de dimensie die erop gericht 

is kennis over de vreemde taal te hebben. Dit betekent in de lesmethodes dat leerlingen een 

bepaalde Duitse woordenschat opbouwen, waarmee zij productief te taal kunnen oefenen door 

middel van dialogen en het schrijven van teksten.       

 De deelcompetentie vaardigheden met de dimensie “strategisch” komt ook aanbod, 

doordat de lesmethodes in hun inhoud beschrijven wat een leerling kan doen indien een woord 

in de Duitse taal niet wordt begrepen. Hoewel de lesmethodes dit wel in de vorm van uitleg 

weergeven, wordt het haast niet gestimuleerd deze strategieën ook daadwerkelijk in spreek- en 

schrijfopdrachten te gebruiken.  
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7.3.3. Reflecterende vergelijking van een cultureel aspect: kennis en 

vaardigheden 

In tegenstelling tot opdrachten die kennis over Duitsland en de Duitse taal weergeven, 

simulatie- en imitatie-opdrachten en opdrachten die als doel “een productieve omgang met het 

niet begrijpen en niet kunnen” hebben in de vorm van vrij schrijven en spreken komen 

schriftelijke opdrachten “met een reflecterende vergelijking” over een cultureel aspect 

(Caspari/Schinschke 2009: 286-287) minder in beide lesmethodes aan bod. Deze opdracht (3) 

is vergelijkbaar met de deelcompetentie kritisch cultureel bewustzijn/politieke educatie. Deze 

type opdracht is ook in combinatie met de can do-descriptoren voor de deelcompetentie kritisch 

cultureel bewustzijn/politieke educatie vastgesteld, indien het om een directe vergelijking gaat. 

Indirecte vergelijkingen zijn in dit onderzoek niet tot deze opdracht gerekend, omdat het in de 

opdracht concreet gaat over een vergelijking. In tegenstelling tot de can do-descriptoren gaat 

het in deze opdracht ook niet om de deelcompetentie kritisch cultureel bewustzijn/politieke 

educatie, maar om de deelaspecten kennis en vaardigheden. Daarbij gaat het specifiek over de 

dimensies kennis en vaardigheden. Dit betekent dat de opdracht die als doel heeft, kennis over 

de andere cultuur over te brengen en het begrijpelijk communiceren in de vreemde taal 

stimuleert (vaardigheden). Doordat in opdrachten “met een reflecterende vergelijking” over een 

cultuur aspect (Caspari/Schinschke 2009: 286-287) culturele elementen uit de eigen cultuur met 

de andere cultuur worden vergeleken zou er ook van de deelcompetentie kritisch cultureel 

bewustzijn/politieke educatie volgens de interculturele communicatieve competentie gesproken 

kunnen worden.          

 Paragraaf 7.2.3.1. Can do-descriptoren 9 en 10: kritisch cultureel bewustzijn/politieke 

educatie toonde al voorbeelden van vergelijkingen tussen culturele aspecten uit Nederland en 

het Duitstalige gebied binnen de categorie schoolsysteem. In deze paragraaf gaat het in de 

analyseresultaten om dezelfde categorieën, tenzij er in de lesmethode een indirecte vergelijking 

plaatsvindt.           

 Binnen de categorie dagelijks leven wordt in Na Klar! een tekst weergegeven die gaat 

over het thema kleding. Zes jongeren uit het Duitstalige gebied krijgen 100 Euro om te shoppen. 

Op het einde van de tekst wordt een overzicht gegeven van waar de jongeren hun kleding 

gekocht hebben (vgl. Na Klar! 2012a: 111). In het werkboek wordt daarbij een vergelijkende 

opdracht gesteld aan de leerlingen: “In het kader in het tekstboek staat van welk merk de spullen 

zijn die de jongeren gekocht hebben. Noteer welke van deze merken jij ook draagt” (Na Klar! 

2012b: 92). Door middel van deze opdracht worden de verschillen en overeenkomsten op dit 
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gebied zichtbaar gemaakt.          

 Een ander voorbeeld van een opdracht “met een reflecterende vergelijking” van een 

cultuur aspect hoort tot de categorie eten en drinken (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 

286-287). In deze situatie bevinden de leerlingen zich in een restaurant in Düsseldorf en kiezen 

gerechten en iets te drinken uit: “Wähle eine Vorspeise, eine Hauptspeise, ein Getränk und eine 

Nachspeise. Schreibe die deutschen Namen der Gerichte und Getränke auf. Übersetzte – 

eventuell mit Hilfe eines Wörterbuches – die Gerichte und Getränke ins Niederländische” (Na 

Klar! 2012b: 106). In de opdracht wordt ook verlangt de Duitse gerechten en dranken naar het 

Nederlands te vertalen, waardoor de leerlingen kunnen zien of zij ook in Nederland voorkomen 

of niet.            

 In Neue Kontakte worden vergelijkende opdrachten weergegeven binnen de categorie 

kunst, bezienswaardigheden en taal. In het eerste voorbeeld wordt er een tekst over de stad 

Oberhausen weergegeven. Daarin wordt verteld over het winkelcentrum CentrO dat een 

paradijs schijnt te zijn voor de bezoekers (vgl Neue Kontakte2013a: 63). In het werkboek wordt 

daarbij in een opdracht gevraag of de leerlingen “een vergelijkbaar winkelparadijs in Nederland 

of in een ander land” kennen (Neue Kontakte 2013c: 26). Opvallend is dat de lesmethode in dit 

voorbeeld niet alleen een vergelijking maakt tussen een aspect uit Duitsland en Nederland, maar 

de leerlingen ook voorbeelden uit andere landen kunnen noemen. Het tweede voorbeeld gaat 

over het gebied Zuid-Tirol. In een tekst wordt weergegeven dat Zuid-Tirol meertalig is (vgl. 

Neue Kontakte 2013a: 79). In een opdracht bij deze tekst zoeken de leerlingen op “internet naar 

het programma van de bioscopen in Meran en […] [vergelijken] het aanbod met Nederland” 

(Neue Kontakte 2013c: 87). Dan wordt aan de leerlingen gevraagd welke conclusie zij aan de 

vergelijking trekken. Daarmee wordt zichtbaar dat Zuid-Tirol meertalig is en Nederland niet.

 Bij deze voorbeelden gaat het daarom dat de leerlingen kennis hebben over de culturele 

aspecten en dat ze met een doeltaalspreker begrijpelijk over dit thema kunnen communiceren. 

In deze opdrachten gaat het niet om de dimensie “strategie” omdat in de opdrachten niet direct 

bewustzijn wordt gecreëerd waarmee het voor leerlingen duidelijk wordt dat menselijk gedrag 

cultureel gevormd is kennis. Daarnaast wordt er geen concrete uitleg gegeven over het innemen 

van een ander perspectief (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 276-277).    
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7.3.4. Opdracht die indirecte ontmoetingssituatie met doeltaalsprekers 

veronderstelt: kennis en vaardigheden  

De opdrachten indirecte “ontmoetingssituatie met doeltaalsprekers” door middel van een 

medium en indirecte “realistische ontmoetingssituatie met doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel passend te gedragen (Caspari/Schinschke 2009: 286-287) staan in 

deze analyseresultaten gelijk aan de can do-descriptor mogelijkheid tot observatie, waardoor 

de leerling “uit het gedrag van mensen uit de andere cultuur in alledaagse situaties” kan leren 

(Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b). Beide aspecten zijn in de analyse van 

deze masterscriptie met elkaar verbonden. Door de indirecte ontmoetingssituaties met personen 

uit het Duitstalige gebied vindt er observatie plaats, waardoor de leerlingen van de andere 

cultuur zouden kunnen leren (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 277; Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008b).           

 Anders dan bij de can do-descriptoren is er door middel van de opdrachtentypologie 

ook opgemerkt wanneer deze mogelijke ontmoetingssituatie in de lesmethode door een medium 

plaatsvindt. In de lesmethode wordt dit bijvoorbeeld weergegeven in de vorm van een 

chatbericht, blog, e-mail of forum51 (vgl. Na Klar! 2012; Neue Kontakte 2013). In deze 

weergave van de analyseresultaten wordt voor elke lesmethode één voorbeeld gegeven. In Na 

Klar! beantwoorden leerlingen in een opdracht door middel van een zogenaamde e-mail één 

van de personen die zich in het tekstboek voorstellen (zie afb. 16). De leerlingen kunnen zelf 

kiezen welke persoon dit wordt. De opdracht daarbij luidt als volgt: “beantworte eine der Malis 

auf Seite 18 und 19 im Textbuch. […] Schreibe mindestens zehn Sätze” (Na Klar! 2012b: 18,).

 In Neue Kontakte vindt er een mogelijke “indirecte ontmoetingssituatie” 

(Caspari/Schinschke 2009: 286-287) met personen uit de Duitstalige landen plaats in een 

opdracht, waarin leerlingen zich op een website aanmelden om een penvriend in Duitsland te 

vinden (zie afb. 17). Ze schrijven daarvoor een tekst en vullen gegevens in, waarmee een 

mogelijk contact met een doeltaalspreker kan ontstaan. Het is niet dat er in de opdracht al sprake 

is van zo’n eventuele ontmoetingssituatie. Vanwege deze reden gaat het hier niet om het 

element vaardigheden waarin leerlingen een doeltaalspreker kunnen observeren om te leren uit 

het gedrag van deze persoon (vgl. Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008) of dat 

de leerling leert zich cultureel passend te gedragen (Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 286-

287), maar om de deelcompetentie kennis specifiek met de dimensie kennis over de vreemde 

taal, zodat de leerlingen in staat zijn in het Duits een tekst te kunnen schrijven voor op de 

                                                           
51 Zie ook: Hoch 2016: 85-100 
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website. In de opdracht die een (mogelijke) indirecte ontmoetingssituatie veronderstelt gaat het 

dus vooral om de deelcompetentie vaardigheden met de dimensie zich leren cultureel passend 

te gedragen. Deze opdracht bevat geen vragen die reflecteren op de situatie. In Neue Kontakte 

zijn ook voorbeelden geanalyseerd wanneer het wel om indirect contact gaat met een persoon 

uit het Duitstalige gebied en in Na Klar! komen er ook mogelijke indirecte contactsituaties met 

doeltaalsprekers voor (zie bijlagen E en F).  

Afb. 16 Indirecte ontmoetingssituatie met een persoon uit de Duitstalige cultuur  (overgenomen uit Na Klar! 2012a: 

19).    
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Afb. 17 Mogelijke ontmoetingssituatie door middel van een medium (overgenomen uit: Neue Kontakte 2013b: 

46). 
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7.3.5. Opdrachten uit de opdrachtentypologie die niet voorkomen in de 

analyseresultaten 

Naar aanleiding van de analyse van de lesmethodes Na Klar! en Neue Kontakte voor vwo 1-2 

door middel van de opdrachtentypologie van Caspari en Schinschke (2009) zijn er ook een 

aantal opdrachten uit de typologie niet in de lesmethodes geconstateerd. Dit zijn de volgende 

opdrachten: 

 “Aufgaben zur Feststellung von Einstellungen, z. B. gegenüber anderen Lebensweisen”; 

 “Aufgaben zur Relativierung der eigenen Wahrnehmung (z. B. Bilder oder 

Filmsequenzen beschreiben und unter Zuhilfenahmen von Einsichten in die 

Fremdkultur und in Wahrnehmungsmechanismen interpretieren”; 

 “Schriftliche Aufgaben mit Schwerpunkt „Perspektivenübernahme“, z. B. im Umgang 

mit literarischen Texten oder Sachtexten”; 

 “Schriftliche Aufgaben zur Auseinandersetzung mit fremdem und eigenem Standpunkt 

(„Perspektivenkoordination“)” (Caspari/Schinschke 2009: 286-287).  

Deze opdrachten bevatten termen zoals instellingen, waarneming, perspectief en 

standpunten. Dit zijn elementen die horen tot dimensies van de deelcompetenties vaardigheden 

en houdingen. Uit de resultaten bij de can do-descriptoren bleek al dat dit elementen zijn die 

lastig meetbaar zijn, omdat het hier gaat om de interpretatie en perceptie van de leerling en dit 

niet in inhoud van lesmethodes vastgesteld kan worden. Wel kon deze masterscriptie analyseren 

of de bovengenoemde terminologie naar voren kwam door middel van opdrachten uit de 

typologie van Caspari en Schinschke.        

 Ook op deze manier zijn opdrachten die gaan over waarneming, instellingen, 

perspectieven en standpunten niet in de lesmethodes opgemerkt. Waar de deelcompetenties 

houdingen en vaardigheden dus wel voldoende aan bod komen door middel van 

ontmoetingssituaties met doeltaalsprekers en in opdrachten waar spreek- en schrijfvaardigheid 

worden geoefend (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 286-287) komen zij in de lesmethodes haast 

niet naar voren door in te gaan op de instellingen, waarnemingen, meningen en perspectieven 

ten opzichte van de andere cultuur.         

 De resultaten verkregen door middel van de opdrachtentypologie van Caspari en 

Schinschke tonen dus net zoals de resultaten over de deelcompetenties houdingen en 

vaardigheden door middel van de can do-descriptoren, dat er reflectieve elementen aan de 

inhoud van lesmethodes toegevoegd zouden kunnen worden die leerlingen laten nadenken over 
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situaties uit de Duitstalige cultuur in vergelijking tot de eigen cultuur. Op deze manier zou de 

instelling van de leerling tegenover de andere cultuur vastgesteld kunnen worden. Bovendien 

dienen opdrachten toegevoegd te worden die ingaan op het bewustwordingsproces over het feit 

dat personen uit de andere cultuur andere perspectieven en standpunten kunnen hebben en zij 

daardoor situaties aders kunnen waarnemen (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 286-287). Uit de 

can do-descriptoren blijkt dat daarbij ook op de overeenkomsten tussen beide culturen gewezen 

dient te worden (vgl. Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

8. Conclusie 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de interculturele communicatieve competentie sterker 

in het moderne vreemdetalenonderwijs geïntegreerd dient te worden (zie bijvoorbeeld Byram 

1997; Fasoglio/Canton 2009; Stadler 2011; Fasoglio et al. 2015). Om dit uit te voeren is een 

analyse van de huidige situatie nodig. Deze masterscriptie heeft onderzocht hoe de 

interculturele communicatieve competentie op dit moment voorkomt in Nederlandse 

lesmethodes voor Duits als vreemde taal Na Klar! en Neue Kontakte voor vwo onderbouw 

leerjaar 1-2. Met behulp van can do-descriptoren van het LOLIPOP-project (2008) en de 

opdrachtentypologie van Caspari en Schinschke (2009) voor de interculturele 

(communicatieve) competentie kon vastgesteld worden welke deelelementen in de lesmethodes 

voorkomen en op welke manier zij worden weergegeven. Met deze resultaten kunnen een aantal 

conclusies getrokken worden op het gebied van implementering van de interculturele 

communicatieve competentie in het vreemdetalenonderwijs.     

 Uit de resultaten blijkt dat de deelcompetentie kennis voldoende aanwezig is in beide 

lesmethodes. Dit deelaspect komt ten opzichte van alle andere deelcompetenties in de grootste 

frequentie voor en komt in vergelijking tot de andere deelaspecten in de meeste variaties in de 

lesmethodes aan bod. Binnen deze deelcompetentie worden vooral geografische gegevens en 

kennis over land en volk overgebracht, maar komen ook elementen over kennis van de Duitse 

taal aan bod, zoals de betekenis van een woord of het gebruik van bepaalde woorden en zinnen 

in een brief.           

 Het deelaspect kritisch cultureel bewustzijn/politieke educatie komt ten aanzien van de 

kenniscompetentie minder voor. Toch kan er met de onderzoeksresultaten van deze 

masterscriptie geen eenduidig antwoord gegeven worden op de vraag of dit deelelement 

daadwerkelijk sterker in de lesmethodes geïntegreerd dient te worden. Binnen deze 

deelcompetentie wordt namelijk door middel van vergelijking niet alleen naar verschillen 

gekeken, maar ook naar overeenkomsten tussen twee culturen. Dit onderzoek heeft alleen 

directe en indirecte vergelijkingen tot deze deelcompetentie gerekend. De lesmethodes bieden 

tegelijkertijd echter ook thematiek aan die niet concreet aan de Duitse of Nederlandse cultuur 

geassocieerd kan worden, maar passen in de belevingswereld van leerlingen uit Duitsland én 

Nederland. Dit zijn bijvoorbeeld de thema’s kleding, huiswerk en zakgeld. Deze thema’s zijn 

voor de Nederlandse en Duitse cultuur overeenkomstig. Deze zijn echter niet in de 

analyseresultaten opgenomen, omdat het hier niet om een indirecte of directe vergelijking gaat.

 Aanvullend op de analyse van deze masterscriptie zou voor de deelcompetenties kennis 
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en kritisch cultureel bewustzijn onder leerlingen onderzocht kunnen worden of zij de elementen 

uit de lesmethodes die behoren tot deze deelaspecten ook daadwerkelijk kunnen verstrekken, 

uiteen kunnen zetten (kennisaspect) en kunnen herkennen en begrijpen (kennisaspect en kritisch 

cultureel bewustzijn), om te toetsen of zij de can do-descriptoren voor de interculturele 

communicatieve competentie op A1 en A2 niveau beheersen (Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008b).         

 Uit de onderzoeksresultaten kan geconstateerd worden dat wanneer de interculturele 

communicatieve competentie sterker in het vreemdetalenonderwijs geïntegreerd dient te 

worden het vooral om de deelcompetenties houdingen en vaardigheden zal gaan. Zij zijn 

namelijk in vergelijking tot de deelcompetentie kennis in mindere mate in de lesmethodes naar 

voren gekomen. De reden daarvoor is naar waarschijnlijkheid dat het in deze deelcompetenties 

sterker dan in het kennisaspect (en in de deelcompetentie kritisch cultureel bewustzijn) gaat om 

de begrippen instelling, bewustzijn, interpretatie en ervaring van de leerling (vgl. Language On 

Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b; Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 286-287) en dit 

door middel van een werk-analytisch onderzoek niet in de inhoud van een lesmethodes 

vastgesteld kan worden. Wanneer echter concreet gekeken werd of de lesmethodes deze termen 

laten terugkomen in opdrachten en uitleg, blijkt ook hier dat zij niet expliciet in de lesmethodes 

aangeduid worden.           

 In de lesmethodes zijn ook uitzonderingen geconstateerd voor wanneer de deelaspecten 

vaardigheden en houdingen wel ruimschoots aan bod komen. De eerste uitzondering omvat 

elementen uit de deelcompetentie vaardigheden. Zo komt dit deelaspect in de lesmethodes voor 

in de vorm van “indirecte realistische ontmoetingssituaties met doeltaalsprekers” 

(Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 286-287) en de daardoor ontstaande mogelijkheid tot 

observatie waardoor leerlingen “uit het gedrag van de mensen uit de andere cultuur in 

alledaagse situaties” kunnen leren (Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b) en 

ook kunnen oefenen zich cultureel passend te gedragen (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 276-

277, 286-287).          

 De tweede uitzondering bestaat uit imitatie- en simulatie-opdrachten en opdrachten die 

als doel “een productieve omgang met het niet begrijpen en niet kunnen” hebben in de vorm 

van vrij schrijven en spreken (Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 286-287). Deze opdrachten 

omvatten de deelcompetenties houdingen en vaardigheden. De lesmethodes stimuleren met 

deze opdrachten met name het gebruik van de Duitse taal in spreek- en 

schrijfvaardigheidsopdrachten en bevorderen daarmee dat de leerling zich voor een 

doeltaalspreker begrijpelijk kan uitdrukken (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 276-277). Deze 
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opdrachten met het doel interculturele competenties te verweven laten tegelijkertijd ook zien 

dat de communicatieve bandering (vgl. Fasoglio et.al. 2015: 8-9-16; Maijala/Tammenga-

Helmantel 2016: 546) in de lesmethodes binnen de deelaspecten houdingen en vaardigheden 

sterker aan bod komt dan andere elementen. Zo missen bijvoorbeeld de aspecten interpretatie, 

instelling, waarneming, bewustzijn en perspectieven tegenover de cultuur van de doeltaal.

 Dit zijn dan ook de elementen die aan de inhoud van de lesmethodes toegevoegd zouden 

kunnen worden. Dat kan bijvoorbeeld verwezenlijkt worden door reflectievragen die leerlingen 

laten nadenken over aspecten en gedrag van personen uit de cultuur van het Duitstalige gebied 

ten opzichte van de eigen cultuur. Ook kan gereflecteerd worden op de mogelijke reactie in 

communicatie met een doeltaalspreker (vgl. Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 

2008b).            

 Met behulp van de reflectievragen zou bovendien door middel van opdrachten en uitleg 

in een lesmethode concreter aandacht besteed kunnen worden aan het creëren van 

bewustwording over het gegeven dat er overeenkomsten zijn tussen de cultuur van de leerling 

en de andere cultuur, maar dat personen uit een andere cultuur ook verschillende opvattingen 

respectievelijk standpunten kunnen hebben in vergelijking tot de leerling en zij zich daardoor 

anders kunnen gedragen (vgl. Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b; 

Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 286-287). Dit zou de waarneming van leerlingen kunnen 

relativeren en bijdragen aan het bewustwordingsproces van het bestaan van andere 

perspectieven (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 286-287).     

 Tevens is het relevant dat de docent zich ervan bewust wordt uit welke elementen de 

deelcompetenties houdingen en vaardigheden precies bestaan. Uit onderzoek van Fasoglio en 

Canton (2009) bleek namelijk dat docenten vooral met de ontwikkeling van de 

kenniscompetentie (60,9%) door middel van informatieverwerving de interculturele 

bewustwording bij leerlingen bevorderen en zij geen aspecten genoemd hebben die de 

deelcompetenties houdingen en vaardigheden stimuleren (vgl. Fasoglio/Canton 2009: 20-22). 

Dit zou ook te verklaren kunnen zijn, doordat de lesmethode veel invloed heeft op de structuur 

en de inhoud van de les (vgl. Guerrettaz/Johnston 2013: 784-785) en deze nu juist voornamelijk 

de deelcompetentie kennis overbrengen.      

 Daarnaast blijkt ook uit de onderzoeksresultaten dat het van belang is dat docenten zelf 

over genoeg interculturele kennis bezitten, omdat de lesmethodes culturele elementen 

aandragen die niet expliciet worden verklaard (bijvoorbeeld het politieke systeem) en deze 

elementen ook door middel van indirecte vergelijkingen worden overgebracht. De docent zou 

deze aspecten nader kunnen toelichten en op de overeenkomsten, verschillen en gelijkenissen 
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in de indirecte vergelijkingen kunnen wijzen. Bovendien zou de docent de interculturele 

communicatieve competentie kunnen stimuleren door uitgebreider op bepaalde thema’s in de 

lesmethode in te gaan, bijvoorbeeld bij het thema kloktijden ook de “instelling tegenover het 

begrip tijd” (Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b) behandelen en te wijzen 

op de culturele betekenis van woorden die in de lesmethodes aan bod komen.  

 

9. Discussie 

Aansluitend op de resultaten van deze masterscriptie wordt geadviseerd een receptief-

analytisch onderzoek uit te voeren, zodat een vollediger beeld ontstaat over het voorkomen van 

de interculturele communicatieve competentie in het Duits als vreemdetalenonderwijs in 

Nederland. Op deze manier kunnen de instellingen, de interpretatie en het bewustzijn over 

culturele aspecten uit het Duitstalige gebied van leerlingen en de omgang van de docent met 

interculturele competenties in de les onderzocht worden. Dit onderzoek zal in combinatie met 

de resultaten uit dit onderzoek een completer beeld over de ICC in het VTO opleveren.  

 Bovendien zou uitgezocht kunnen worden hoe de deelcompetenties van de ICC 

vaardigheden en houdingen concreet gestalte kunnen krijgen in het vreemdetalenonderwijs 

indien het om reflectie en waarneming van de leerling gaat ten opzichte van de cultuur van de 

doeltaal. De onderzoeksresultaten van deze masterscriptie tonen namelijk dat deze elementen 

van de interculturele (communicatieve) competentie (bijna) niet in de lesmethodes aan bod 

komen, maar kunnen geen eenduidig antwoord geven op de vraag in welke werkvormen zij 

expliciet in lesmethodes terug kunnen komen.       

 Nader onderzoek is ook nodig, doordat de resultaten van deze masterscriptie niet 

representatief zijn voor het gehele Duits als vreemdetalenonderwijs in Nederland. Dit 

onderzoek heeft alleen de twee lesmethodes Na Klar! en Neue Kontakte voor vwo 1-2 

geanalyseerd. In een aansluitende analyse zouden ook andere niveaus, leerjaren en lesmethodes 

in het onderzoek meegenomen kunnen worden. Het eerder uitgevoerde onderzoek van Maijala 

en Tammenga-Helmantel (2016) dat culturele elementen in lesmethodes voor havo-vwo 

onderzocht heeft (vgl. Maijala/Tammenga-Helmantel 2016) zou hierin ook opgenomen kunnen 

worden.           

 Voor de analyse van beide lesmethodes is ook niet de meest recente druk gebruikt. Zo 

is er voor Na Klar! in het schooljaar 2017-2018 een vernieuwde druk verschenen en ook voor 

Neue Kontakte is er voor de onderbouw een nieuwe editie uitgebracht (vgl. Malmberg z.d.; 

Noordhoff Uitgevers z.d.). Dit betekent dat elementen van de deelcompetenties van de 
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interculturele communicatieve competentie die in deze analyse niet opgemerkt zijn in de nieuwe 

versies eventueel wel zouden kunnen voorkomen of de deelcompetenties die nu geconstateerd 

zijn ook op andere manieren aan bod komen. Ook kan het zijn dat er in de lesmethode Neue 

Kontakte can do-descriptoren van de interculturele communicatieve competentie voor B1 

niveau voorkomen, omdat deze lesmethode ook leerdoelen op B1 niveau omschrijft. De can 

do-descriptoren voor de niveaus B1 en hoger zijn in deze masterscriptie echter niet onderzocht. 

 Afsluitend dient er ook kritisch gekeken te worden naar de can do-descriptoren van het 

LOLIPOP-project en de opdrachtentypologie van Caspari en Schinschke voor de interculturele 

communicatieve competentie, indien zij als instrumenten ingezet worden om interculturele 

competenties sterker in het vreemdetalenonderwijs te implementeren. De can do-descriptoren 

zijn namelijk in eerste instantie ontwikkeld voor personen die zelfstandig een taal leren (vgl. 

Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b), waardoor er vanuit gegaan wordt dat 

directe communicatie met doeltaalsprekers plaatsvindt. Dit is ook in de opdrachtentypologie 

van Caspari en Schinschke terug te zien. Direct contact is in het vreemdetalenonderwijs echter 

eerder onwaarschijnlijk, doordat vooral de lesmethode ingezet wordt (vgl. Guerrettaz/Johnston 

2013: 784-785). Bovendien is op dit moment niet duidelijk welke typen opdrachten leerlingen 

uit de onderbouw van het vwo dienen te beheersen om intercultureel competent te zijn, omdat 

zij niet aan de taalbeheersingsniveaus van het ERK verbonden zijn en er voor de interculturele 

communicatieve competentie in Nederland geen streefniveaus of (wettelijke) leerdoelen 

bestaan.            

 Om leerlingen optimaal op de toekomst voor te bereiden dient er dus meer onderzoek, 

zowel werk-analytisch als receptief-analytisch, naar interculturele competenties uitgevoerd te 

worden. Op deze manier kan een concreter beeld gevormd worden over hoe de verschillende 

deelcompetenties van de ICC in het vreemdetalenonderwijs vormgegeven worden en 

nauwkeuriger weergeven worden hoe zij daarin sterker geïntegreerd kunnen worden. Daaruit 

zou dan een poging gedaan kunnen worden om voor het vak Duits (eventueel ook de andere 

vreemde talen) streefniveaus of wettelijke vastgestelde leerdoelen op te stellen.  
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10. Deutsche Zusammenfassung

10.1. Einleitung, Problemstellung und Forschungsfrage 

In den Niederlanden nimmt die Debatte um die Lehrplanentwicklung im Moment eine starke 

Rolle ein. Das niederländische Bildungswesen steht durch die sich ständig ändernde 

Gesellschaft vor großen Herausforderungen. Veränderungen wie Internationalisierung, 

Europäische Integration, technologische Innovationen, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, 

Individualisierung und demografische Entwicklungen wirken sich rasch auf die Gesellschaft 

aus und beeinflussen auch die Bildung (vgl. Onderwijsraad 2015: 11). Als Folge dieser 

veränderten Rahmenbedingungen sind neue Fragen und Ideen bezüglich der Unterrichtspraxis 

entstanden. Vor allem die Frage, ob das Wissen und die Fertigkeiten, die Schüler in der 

Unterrichtsperiode entwickeln, ausreichen für die komplexeren Anforderungen der 

Gesellschaft und des Arbeitsmarktes des 21. Jahrhunderts, spielt in dieser Debatte eine 

relevante Rolle  (vgl. Onderwijsraad 2016: 5).  

Die Nachforschung zu diesem Diskurs wurden 2016 mit der Untersuchung von Platform 

Onderwijs2032 fortgesetzt. Diese Studie wurde im Auftrag des ehemaligen Staatssekretärs für 

Bildung, Kultur und Wissenschaft (onderwijs, cultuur en wetenschap) Sander Dekker unter 

Leitung der Gruppe Platform Onderwijs2032 durchgeführt. Sie hatte als Ziel, auf Basis einer 

breiten gesellschaftlichen Debatte zu fundierten Einsichten für einen zukunftsorientierten 

Lehrplan für den Elementarunterricht und den Sekundarbereich zu gelangen (vgl. Platform 

Onderwijs2032 2016: 9, 64). Das Ergebnis wurde in Form eines Gutachtens für 

zukunftsorientierte Bildung dargestellt. In der Studie und der darauffolgenden 

Entwicklungsphase für einen erneuerten Lehrplan unter dem Namen Curriculum.nl, steht das 

Angebot einer Zweit- und Drittfremdsprache im niederländischen Bildungsplan zur 

Disposition. Das Unterrichtsfach Englisch als erste Fremdsprache bleibt nach wie vor ein 

Pflichtfach. Eine zweite und dritte Fremdsprache würde dann fakultativ werden, was bedeutet, 

dass die unter Umständen aus dem Lehrplan verschwinden könnte.  

Gute Fremdsprachenkenntnisse sind durch die geografische Lage der Niederlande aber 

von großer Bedeutung, insbesondere vor dem Hintergrund der umfangreichen internationalen 

Beziehungen, die das Land unterhält (vgl. Torrance/Beuving 2009: 218). Vor allem Deutsch 

und Französisch sind in den Niederlanden für Handel, Arbeit, Studium und Privatleben von 

wesentlichem Belang (vgl. Westhoff 2004: 103, in Oonk 2009: 33-34). Zudem stehen die neuen 

Entwicklungen im Lehrplan ins scharfem Gegensatz zu der Mehrsprachigkeitspolitik der 

europäischen Union (vgl. Onderwijscoöperatie z.d: 7, 9,10). Dem europäischen Parlament 
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zufolge sollten alle europäischen Bürger neben der Muttersprache noch zwei weitere 

Fremdsprachen beherrschen, weil diese Arbeitsmöglichkeiten im gemeinsamen Markt eröffnet, 

die Mobilität fördert und zur Wettbewerbsfähigkeit beiträgt und somit wesentlich ist für eine 

gesunde Volkswirtschaft (vgl. Franke/Mennella 2017; SLO, nationaal expertisecentrum 

leerplanontwikkeling moderne vreemde talen 2015).  

Gegner dieser Sprachpolitik argumentieren jedoch damit, dass der Einsatz der 

englischen Sprache als lingua franca oder den Einsatz von Strategien für den Umgang mit 

beschränkten linguistischen Kenntnissen, ausreiche, um eine gesunde Wirtschaft zu 

ermöglichen. Sie vergessen dabei aber ein wichtiges Element. In der heutigen globalisierten 

Welt ist neben linguistischer Diversität kulturelle Vielfältigkeit ein wesentlicher Bestandteil. 

Die Sprachbarriere könnte zwar in einer ersten Instanz durch Englisch als lingua franca oder 

andere Kommunikationsmodi52 beseitigt werden; dies bedeutet aber nicht, dass man in einer 

Interaktion mit einer Person einer anderen Muttersprache automatisch auch interkulturell 

kompetent ist. Die dafür notwendige Fähigkeit, Beziehungen zwischen unterschiedlichen 

Kulturen zu knüpfen und dabei die anderen Kulturen zu akzeptieren, anzuerkennen und zu 

verstehen wird von Fasoglio und Canton (2009) interkulturelle Kompetenz genannt 

(Fasoglio/Canton 2009: 3). Diese Kenntnisse werden ausschließlich durch das Erlernen von 

mehreren Fremdsprachen gelernt. Eine Sprache ist nämlich Träger von kulturellen Elementen, 

weil sie Ausdruck einer bestimmten Kultur ist (vgl. de Graaf 2009: 296). Eine Sprache zeigt 

welcher Wert in einem Land auf Wörter und verschiedene Situationen gelegt wird (Mulder/ 

Fasoglio 2009: 203). Dies verdeutlicht die kontrastive Semantik, die expliziert, dass “sich hinter 

ein- und demselben Begriff in einer Sprache, aber erst recht in unterschiedlichen Sprachen, 

verschiedene Konzepte verbergen können” (Adamczak-Krysztofowicz et al. 2015: 23). In den 

Niederlanden wird zum Beispiel für alle Wohnsituationen das Wort huis (Haus) verwendet. 

Dabei geht es sowohl um ein Einfamilienhaus aber auch um ein Apartment. In der deutschen 

Sprache sieht dies zum Beispiel ganz anders aus. Während ein Einfamilienhaus als ein Haus 

bezeichnet wird, wird ein Apartment dagegen nicht Haus, sondern Wohnung genannt. Wenn 

solche interkulturellen Kenntnisse bei einer Person fehlen, entstehen leicht Missverständnisse, 

weil zwei Personen mit einer unterschiedlichen Muttersprache ein Wort oder eine Situation 

unterschiedlich interpretieren. 

52 Ein anderes Beispiel eines Kommunikationsmodus ist zum Beispiel rezeptive Mehrsprachigkeit, in der beide 

Sprecher eine andere Sprache in der Kommunikation verwenden, aber schon die rezeptive Fertigkeit des Hörens 

in der Sprache der Kommunikationspartner beherrschen und daraufhin in der Muttersprache antworten können. 

Der aktive Gebrauch der Fremdsprache ist dabei nicht erforderlich (vgl. Backus/Gorter et al. 2013: 180-195).
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Dieses Beispiel zeigt, dass neben linguistischen Kenntnissen auch kulturelles Wissen 

eine Voraussetzung für eine gute Kommunikation ist, weil eine Fremdsprache gleichzeitig eine 

Widerspiegelung einer Kultur ist. Aus diesem Grund wird in dieser Masterarbeit der Begriff 

interkulturelle kommunikative Kompetenz (IKK) nach Byram (1997) verwendet. Dieser Begriff 

setzt voraus, dass eine Person die interkulturell kommunikativ kompetent ist, in der Lage ist, in 

einer Fremdsprache zu kommunizieren. Im Gegensatz zu der interkulturellen Kompetenz, wo 

die Interaktion auch in der Muttersprache stattfinden kann, sind bei der interkulturellen 

kommunikativen Kompetenz also auch Kenntnisse der Fremdsprache notwendig (vgl. Byram, 

1997: 70-71).   

Der erneuerte Bildungslehrplan, in dem eine zweite und dritte Fremdsprache nicht mehr 

verpflichtet aufgenommen wird, scheint dem interkulturellen Aspekt aber wenig Bedeutung 

zuzumessen, obwohl dies ausgerechnet in der heutigen, stark globalisierten Welt von 

wesentlicher Bedeutung ist. Der neue Lehrplan soll zeitgenössisch sein und die Schüler auf die 

Zukunft vorbereiten (Curriculum.nu z.d.-c; Rijksoverheid 2017: 1). Gerade deswegen soll die 

Wichtigkeit einer zweiten und dritten Fremdsprache unterstrichen werden, weil interkulturelle 

(kommunikative) Kompetenz in Fremdsprachen erworben wird und diese Kenntnisse für die 

Niederlande eine wichtige Rolle in der Wirtschaft, Arbeit und im täglichen Leben einnehmen.

Aus diesem Grund untersucht die vorliegende Masterarbeit die Deutsch-als-

Fremdsprache-Lehrwerke aus den Niederlanden Na klar! und Neue Kontakte für den Schultyp 

vwo (Gymnasium) Unterstufe auf ihr Angebot und die Vermittlung interkultureller 

Kompetenzen. Dabei orientiert sie sich an der folgenden Forschungsfrage: Inwiefern kommt die 

interkulturelle kommunikative Kompetenz tatsächlich in den niederländischen Lehrwerken für 

Deutsch als Fremdsprache Na Klar! und Neue Kontakte für die 1. und 2 Klasse53 der vwo vor? 

Mittels einer qualitativen Lehrwerkanalyse wird untersucht, inwieweit Can-do-Deskriptoren, 

Typen von Aufgaben und Teilkompetenzen der interkulturellen kommunikativen Kompetenz 

tatsächlich in den obengenannten Lehrwerken vorkommen. Diese Masterarbeit möchte damit 

indirekt die Relevanz einer zweiten und dritten Fremdsprache neben Englisch im 

niederländischen Lehrplan für den Sekundarbereich aufzeigen. Außerdem möchte sie damit 

einen Beitrag zur Entwicklung zeitgenössischer und zukunftsorientierter Bildungskonzepte 

liefern.  

53 In Deutschland entspricht dies der 7. und 8. Klasse des Gymnasiums (vgl. Nuffic 2015: 18-19). 
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10.2. Theoretischer Rahmen 

In dieser Masterarbeit steht das interkulturelle Lernen im Fremdsprachenunterricht im Fokus 

(vgl. Hoch 2016: 9). Das Ziel interkulturellen Lernens ist der Erwerb von interkulturellen 

Kompetenzen (vgl. Lüsebrink 2008; Caspari/Schinschke 2009; Zeuner 2010; Adamczak-

Krysztofowicz et al. 2015). In dieser Masterarbeit ist interkulturelles Lernen ein didaktisches 

Konzept, in dem Schüler auf das Knüpfen von Beziehungen zwischen der niederländischen 

Kultur und der des deutschsprachigen Raums vorbereitet werden, indem sie sich mit 

Teilkompetenzen der interkulturellen kommunikativen Kompetenz mittels Lehrwerken 

beschäftigen.   

Aus der Forschung von Caspari und Schinschke (2009) geht hervor, dass in der 

deutschsprachigen Literatur auf dem Gebiet von Fremdsprachendidaktik wenig Konzepte 

existieren, mit denen interkulturelle Kompetenzen in der Schule untersucht werden könnten 

(vgl. Caspari/Schinschke 2009: 273-274). Die Analyse von Fasoglio und Canton (2009) und 

die Ergebnisse dieser Masterarbeit zeigen, dass dies auch für die niederländische Literatur gilt. 

So ist in den Niederlanden noch kein Instrument vorhanden, um interkulturelle Kompetenz 

stärker in den Fremdsprachenunterricht zu integrieren; ebenso ist die Beziehung zwischen 

Fremdsprachenunterricht und interkultureller Kompetenz in den Niederlanden noch wenig 

erforscht (vgl. Mulder/Fasoglio 2009: 200; Fasoglio/Canton 2009: 9).  

Laut Reimann (2015) ist der Grund dafür, dass das Definieren der interkulturellen 

kommunikativen Kompetenz ein Dilemma ist und die Versuche dazu meistens misslungen sind 

(vgl. Reimann 2015: 23-24). In der Unterrichtspraxis werden aber überprüfbare Kriterien 

benötigt, um zu messen, ob interkulturelle Kompetenzen durch Schüler im 

Fremdsprachenunterricht beherrscht werden. Die Schwierigkeit, die IKK zu operationalisieren, 

ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Grund, warum nur wenig Konzepte vorliegen, um 

interkulturelle Kompetenzen im Fremdsprachenunterricht zu prüfen.  Außerdem ist der 

Begriff der interkulturellen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht komplex, da sie aus 

mehreren Teilkompetenzen besteht (vgl. Caspari/Schinschke 2009: 273-274). Diese sind 

knowlegde (kognitive Kompetenz), attitudes (affektive Kompetenz) und skills (pragmatische 

Kompetenz). Knowlegde bedeutet, Kenntnisse über andere Kulturen zu haben für die 

erfolgreiche Kommunikation mit einer oder mehreren Personen. Die affektive Kompetenz 

umfasst Haltungen und Einstellungen gegenüber Anderen, wie zum Beispiel Interesse, 

Aufgeschlossenheit und Empathie. Die pragmatische Kompetenz besteht aus Fertigkeiten für 

den Umgang mit kommunikativen Formen und Strategien, Missverständnissen und Konflikten. 
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Diese Teilkompetenzen stehen immer zu einander in Verbindung und können nicht als einzelne 

Elemente betrachtet werden (vgl. Adamczak-Krysztofowicz et al. 2015: 20-21).   

Wenn der Begriff IKK als Ausgangspunkt genommen wird, ist neben den Teilelementen 

knowlegde, skills und attitudes auch noch die Teilkompetenz savoir s’engager, 

beziehungsweise Bildung und Entwicklung in Form von politischer Bildung und kritisch-

kulturellem Bewusstsein ein Teil und Ziel der interkulturellen kommunikativen Kompetenz 

(vgl. Byram 1997: 49). In diesem Teilaspekt steht die Auseinandersetzung mit Produkten, 

Bräuchen und Perspektiven der eigenen Kultur und der fremden Kultur zentral (vgl. Byram 

1997: 53).  

10.3. Methode 

Die Aufgabentypologie von Caspari und Schinschke (2009), in der unterschiedliche Aufgaben 

stehen, die den Erwerb von interkulturellen Kompetenzen als Ziel haben (vgl. 

Caspari/Schinschke 2009: 286-287) und das Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 

(2008), in dem für die vier Teilkompetenzen der interkulturellen kommunikativen Kompetenz 

nach Byram (1997) – verbunden mit den Sprachbeherrschungsniveaus des GERs – Can do-

Deskriptoren entwickelt worden sind (vgl. Fasglio/Canton 2009: 12), umfassen in dieser 

Masterarbeit den Untersuchungsrahmen, um die interkulturelle (kommunikative) Kompetenz 

im Fremdsprachenunterricht zu analysieren. Die Aufgabentypologie und das LOLIPOP-Project 

werden beide in der Analyse verwendet, weil damit sowohl das Ziel der Aufgaben, die zum 

Erwerb interkultureller Kompetenzen führen in den Lehrwerken konkretisiert wird, als auch 

das Element kritisch-kulturellen Bewusstseins, bzw. politische Bildung (savoir s’engager) in 

der Analyse aufgenommen wird. 

Diese Masterarbeit verwendet eine qualitative werkanalytische54 Forschungsmethode, 

um die interkulturelle (kommunikative) Kompetenz in den niederländischen Lehrwerken Na 

Klar! und Neue Kontakte für Deutsch als Fremdsprache in der gymnasialen Unterstufe 

festzulegen. Anhand der Aufgabentypologie von Caspari und Schinschke und des Language 

On Line Portfolio Project sind dafür drei Kernfragen formuliert: Auf welche Art und Weise 

kommen Can-do-Deskriptoren der interkulturellen kommunikativen Kompetenz für die 

Niveaus A1 und A2 pro Teilkompetenz in den Lehrwerken vor? Welche Typen von Aufgaben, 

54 Der werkanalytische Zugang ist eine Analyse von einem Lehrwerk als Text, in dem spezifisch der Inhalt 

untersucht wird. Im Gegensatz zu dem werkanalytischen Zugang steht in der rezeptionsanalytischen 

Vorgehensweise der Umgang mit den Lehrwerken durch Dozenten und Schüler im Vordergrund der Forschung 

(vgl. Rösler 2012: 48, in Rösler/Schart 2016: 490).  
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die den Erwerb von interkulturellen Kompetenzen zum Ziel haben, werden in den Lehrwerken 

wiedergegeben? Welche Teilaspekte der interkulturellen kommunikativen Kompetenz 

enthalten die Lehrwerke? Die Antworten auf diese Fragen werden in der Analyse anhand von 

Beispielen aus den Lehrwerken erläutert und beantworten die Forschungsfrage, inwiefern die 

IKK tatsächlich in den niederländischen Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache Na Klar! 

und Neue Kontakte für die 1. und 2. Klasse der vwo vorkommen.   

10.4. Ergebnisse und Fazit  
Den Ergebnissen mehrerer Forschungsarbeiten zufolge soll die IKK stärker in den 

Fremdsprachenunterricht integriert werden (siehe z. B. Byram 1997; Fasoglio/Canton 2009; 

Stadler 2011; Fasoglio et al. 2015). Um dies ausführen zu können, ist eine Analyse der heutige 

Situation nötig. Diese Masterarbeit hat die niederländischen Lehrwerke für Deutsch als 

Fremdsprache (DaF) Na Klar! und Neue Kontakte für den Schultyp vwo (Gymnasium) 

Unterstufe auf ihren Inhalt zur Vermittlung von IKK analysiert. Anhand der Can-do-

Deskriptoren des LOLIPOP-Projekts (2008) und der Aufgabentypologie von Caspari und 

Schinschke (2009) konnte festgestellt werden, welche Teilkompetenzen in den Lehrwerken 

vorkommen und in welcher Form sie dargestellt werden. Mittels dieser Ergebnisse können 

einige Schlussfolgerungen auf dem Gebiet der Implementierung der interkulturellen 

kommunikativer Kompetenz im Fremdsprachenunterricht gezogen werden.  

Die Ergebnisse dieser Masterarbeit zeigen, dass die Teilkompetenz knowledge in beiden 

Lehrwerken ausreichend abgebildet wird. Dieser Teilaspekt kommt im Gegensatz zu den 

anderen Teilkompetenzen in hoher Frequenz vor und kommt in Vergleich zu den anderen 

Teilaspekte in den meisten Variationen in den Lehrwerken ausführlich zur Sprache. Der Aspekt 

knowledge vermittelt vor allem geografische Daten und Landeskunde, aber auch Wissen über 

die deutsche Sprache, wie zum Beispiel die kulturelle Bedeutung eines bestimmten Wortes oder 

seinen Gebrauch in Schriftverkehr.   

Die Teilkompetenz kritisch-kulturelles Bewusstsein kommt im Vergleicht zu dem 

nnowledge Aspekt weniger vor. Dennoch kann anhand der Ergebnisse dieser Masterarbeit keine 

eindeutige Antwort auf die Frage gegeben werden, ob dieser Teilaspekt tatsächlich stärker in 

den Lehrwerken implementiert werden sollte. Die Kompetenz kritisch-kulturelles Bewusstsein 

erörtert nämlich nicht nur Unterschiede zwischen zwei Kulturen, sondern auch Ähnlichkeiten. 

Diese Masterarbeit hat nur direkte und indirekte Vergleiche zu dieser Teilkompetenz 

einbezogen. Die Lehrwerke bieten gleichzeitig aber auch Themen an, die nicht konkret mit der 
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deutschen oder niederländischen Kultur assoziiert werden können, sondern aus dem 

Alltagsleben niederländischer und deutscher Schüler stammen. Dies sind zum Beispiel die 

Themen Kleidung, Hausaufgaben und Taschengeld. Diese Themen sind für die niederländische 

und deutsche Kultur sehr ähnlich. Diese wurden in den Forschungsergebnissen nicht 

berücksichtigt, weil kein direkter oder indirekter Vergleich vorgenommen wurde.  

Anschließend an diese Analyse könnte für die Teilkompetenzen Knowledge und 

kritisch-kulturelles Bewusstsein unter Schüler geforscht werden, ob sie die Elemente der 

Teilkompetenzen, die in den Lehrwerken dargestellt werden, auch tatsächlich erkennen und 

verstehen (Knowledge und kritisch-kulturelles Bewusstsein) und sich mit diesen auch wirklich 

auseinandersetzen können (knowledge). Damit könnte geprüft werden, ob sie die Can-do-

Deskriptoren der interkulturellen kommunikativen Kompetenz auf A1 und A2 Niveau 

beherrschen (Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b). 

Aus den Untersuchungsergebnissen kann konstatiert werden, dass, wenn die IKK 

stärker in den Fremdsprachenunterricht integriert werden soll, dies vor allem die 

Teilkompetenzen skills und attitudes betrifft. Sie haben sich im Vergleich zum knowledge 

Aspekt in geringerem Maße in den Lehrwerken gezeigt. Der Grund dafür ist aller 

Wahrscheinlichkeit nach die Einnahme einer starken Rolle der Begriffe Einstellung, 

Bewusstsein, Interpretation und Erfahrung der Schüler in diesen Teilkompetenzen (vgl. 

Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b; Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 

286-287); und genau dies lässt sich nicht anhand einer werkanalytischen Forschung zu den

Inhalten der Lehrwerke überprüfen. Die Lehrwerke bezeichnen diese Elemente aber auch nicht 

explizit in Aufgaben und Erklärungen. 

In den Lehrwerken sind auch Ausnahmen zu finden, wo die Teilaspekte skills und 

attitudes schon in größerem Maße vorkommen. Die erste Ausnahme umfasst Elemente der 

Teilkompetenz skills in Form von indirekten „realen Begegnungssituationen mit 

Zielsprachensprechern“ (Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 286-287), welche die Möglichkeit 

eröffnen, Zielsprachensprecher zu beobachten und so „aus dem Verhalten der Menschen der 

anderen Kultur in Alltagssituationen zu lernen“ (Language On Line Portfolio Project 

(LOLIPOP) 2008b), wie man sich „kulturell angemessen“ verhält (Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287).

Die zweite Ausnahme sind Imitations- und Simulationsaufgaben sowie „Aufgaben, die 

gezielt einen produktiven Umgang mit Nicht-Verstehen und Nicht-Können verlangen“, wie 

etwa in Form von freiem Sprechen und Schreiben (Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 286-

287). Diese Aufgaben enthalten die Teilkompetenzen skills und attitudes der IKK. Die 
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Lehrwerke stimulieren mit diesen Aufgaben besonders den Gebrauch der Fremdsprache 

Deutsch in Schreib- und Sprechfertigkeitsaufgaben und fördern damit die Möglichkeit der 

Schüler, sich für Zielsprachensprecher verständlich zu auszudrücken (vgl. Caspari/Schinschke 

2009: 276-277). Diese Aufgaben mit dem Ziel, interkulturelle Kompetenzen zu erwerben 

zeigen auch, dass der kommunikative Ansatz (vgl. Fasoglio et.al. 2015: 8-9-16; 

Maijala/Tammenga-Helmantel 2016: 546) in den Lehrwerken innerhalb der Teilaspekte skills 

und attitudes stärker berücksichtigt wird als andere Elementen. Es fehlen beispielsweise 

Wahrnehmung, Einstellungen, Bewusstsein, Perspektiven und Interpretation.  

Dies sind dann auch die Elemente, die zu den Inhalten der Lehrwerke hinzugefügt 

werden könnten. Das könnte zu Beispiel realisiert werden, indem Reflexionsfragen 

vorkommen, die Schüler über Aspekte und Verhalten von Personen der anderen Kultur im 

Vergleich zur eigenen Kultur nachdenken lassen. Ebenfalls könnten die eventuellen Reaktionen 

in der Kommunikation mit Zielsprachensprechern reflektiert werden (vgl. Language On Line 

Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b).  

Mit Hilfe von Reflexionsfragen könnte außerdem mehr Aufmerksamkeit auf die 

Schaffung eines Bewusstseins gelenkt werden, dass zwar Ähnlichkeiten zwischen der eigenen 

und fremden Kultur bestehen, aber Personen aus der anderen Kultur auch durchaus 

unterschiedliche Auffassungen haben und sich dementsprechend abweichend verhalten können 

(vgl. Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b; Caspari/Schinschke 2009: 276-

277, 286-287). Dies könnte die Wahrnehmung der Schüler schärfen, dass andere Perspektive 

existieren.   

Zugleich ist es relevant, dass der Dozent sich darüber bewusst wird, aus welchen 

Elementen die Teilkompetenzen skills und attitudes genau bestehen. Der Forschung von 

Fasoglio und Canton (2009) zufolge sind Dozenten nämlich vor allem mit der Entwicklung von 

knowledge durch die Förderung von Informationsverarbeitung beschäftigt (60,9 Prozent), um 

die interkulturelle Bewusstwerdung bei Schülern zu fördern, wohingegen keine Aspekte 

genannt wurden für die Stimulierung der Teilkompetenzen skills und attitudes (vgl. 

Fasoglio/Canton 2009: 20-22). Die Erklärung dafür könnte sein, dass ein Lehrwerk viel Einfluss 

auf die Struktur und den Inhalt einer Unterrichtsstunde hat (vgl. Guerrettaz/Johnston 2013: 784-

785) und diese gerade hauptsächlich knowlegde vermittelt.

Darüber hinaus zeigen die Forschungsresultate der Masterarbeit die Wichtigkeit eines 

Vorhandenseins interkultureller Kompetenzen bei Dozenten. Die Gründe dafür sind, dass 

Lehrwerke kulturelle Elemente anbieten, die nicht explizit erklärt werden (z. B. das politische 

System) und diese Elemente auch mittels indirekter Vergleiche übermittelt werden. Ein Dozent, 
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der über interkulturelle Kompetenzen verfügt, könnte diese Aspekte näher erläutern und auf 

Ähnlichkeiten und Unterschiede in indirekten Vergleichen hinweisen. Außerdem sollte der 

Dozent die IKK stimulieren durch intensiveres Eingehen auf bestimmte Themen, wie zum 

Beispiel die Diskussion des Zeitbegriffs einer anderen Kultur  (vgl. Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008b) im Rahmen der Unterrichtseinheit, die das Ablesen der Uhr 

behandelt.  

10.5. Ausblick  
Für eine Fortsetzung der Forschung auf Basis der Ergebnisse dieser Masterarbeit wird 

empfohlen, eine rezeptionsanalytische Untersuchung durchzuführen, damit ein vollständiges 

Bild entsteht über die tatsächliche Darstellung von der IKK im Deutschunterricht in den 

Niederlanden. Auf diese Art und Weise können die Einstellungen zu, die Interpretationen von 

und das Bewusstsein für kulturelle Aspekte des deutschen Sprachraums von Schülern und der 

Umgang von Dozenten mit interkulturellen Kompetenzen im Unterricht untersucht werden. 

Diese Forschungen würden in Kombination mit den Ergebnissen dieser Untersuchung ein 

vollständigeres Bild von der interkulturellen kommunikativen Kompetenz im 

Fremdsprachenunterricht geben.  

Außerdem sollte geprüft werden, wie die Teilkompetenzen skills und attitudes der IKK 

konkret Gestalt im Fremdsprachenunterricht annehmen könnten, wenn es um die Reflexion und 

Wahrnehmung der Schüler hinsichtlich der Kultur der Zielsprache geht.  Die Ergebnisse dieser 

Masterarbeit zeigen, dass diese Elemente der IKK fast nicht in den Lehrwerken angeboten 

werden, aber sie können keine eindeutige Antwort auf die Frage geben, mit welchen 

Arbeitsformen sie explizit in den Lehrwerken aufgenommen werden sollten.  

Weitere Forschungen sind auch notwendig, weil die Ergebnisse dieser Masterarbeit 

nicht repräsentativ für den kompletten deutschen Fremdspracheunterricht in den Niederlanden 

sind. Diese Untersuchung hat lediglich die zwei Lehrwerke Na Klar! und Neue Kontakte für 

die ersten zwei Lehrjahre der vwo analysiert. In eine weitere Analyse könnten darüber hinaus 

auch andere Niveaus, Lehrjahre und Lehrwerke in die Forschungsarbeiten aufgenommen 

werden. Die Untersuchung von Maijala und Tammenga-Helmantal (2016), die kulturelle 

Elemente in Lehrwerken für Realschule und Gymnasium analysiert hat (vgl. 

Maijala/Tammenga-Helmantel 2016), könnte ebenfalls in die Forschung aufgenommen 

werden.  

In der Analyse dieser Masterarbeit wurde auch nicht die allerneueste Auflage der beiden 



124 

Lehrwerke verwendet. So sind für beide Lehrwerke für die Unterstufe des Sekundarunterrichts 

neue Auflagen erschienen (vgl. Malmberg z.d.; Noordhoff Uitgevers z.d.). Dies bedeutet, dass 

Elemente der Teilkompetenzen der IKK, die in dieser Analyse nicht wahrgenommen worden 

sind, in den neuen Auflagen eventuell schon vorkommen oder dass die Teilkompetenzen, die 

in dieser Untersuchung festgestellt worden sind, in den neuen Versionen auf andere Art und 

Weisen dargestellt werden. Auch ist es möglich, dass das Lehrwerk Neue Kontakte Can-do-

Deskriptoren der IKK für das GER-Niveau B1 darstellt, weil das Lehrwerk für dieses Niveau 

auch Lernziele umschreibt. Die Can-do-Deskriptoren der Niveaus B1 und höher sind aber in 

dieser Masterarbeit nicht überprüft worden.   

Abschließend sollte auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Can-do-

Deskriptoren des LOLIPOP-Projekts und der Aufgabentypologie von Caspari und Schinschke 

vorgenommen werden, wenn sie als Instrumente eingesetzt werden sollen, um die 

interkulturelle Kompetenzen stärker in den Fremdsprachenunterricht zu integrieren. Die Can-

do-Deskriptoren sind nämlich in erster Instanz für Personen, die selbständig eine Sprache 

lernen, entwickelt worden (vgl. Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008a), wobei 

davon ausgegangen wird, dass eine direkte Kommunikation mit Zielsprachensprechern 

stattfindet. Dies ist auch in der Aufgabentypologie van Caspari und Schischke zu sehen. Das ist 

aber oft nicht zutreffend für den Fremdsprachenunterricht, weil in den Unterrichtsstunden vor 

allem das Lehrwerk verwendet wird (vgl. Guerrettaz/Johnston 2013: 784-785) und eine direkte 

Kommunikation mit Zielsprachensprechern eher unwahrscheinlich ist. Auch ist im Moment 

nicht deutlich, welche Typen von Aufgaben Schüler aus der Unterstufe des Gymnasiums 

beherrschen sollen, um als interkulturell kompetent zu gelten. Diese Aufgaben sind nicht mit 

den Sprachniveaus des GERs verknüpft; zudem existieren in den Niederlanden für die IKK 

auch keine (gesetzlich) Lernziele.  

Um die Schüler optimal auf die Zukunft vorbereiten zu können, sollte mehr Forschung 

im Bereich der Vermittlung interkultureller Kompetenzen durchgeführt werden, und zwar 

sowohl werkanalytisch als auch rezeptionsanalytisch. Damit kann ein vollständigeres Bild über 

die Abbildung der unterschiedlichen Teilkompetenzen der interkulturellen kommunikativen 

Kompetenz im Fremdsprachenunterricht geschaffen werden und – basierend darauf –  präziser 

angezeigt werden, wo und wie sie stärker im Unterricht integriert werden sollten. Die 

Ergebnisse solcher erweiterten Untersuchungen könnten dann als Ausgangspunkt dienen, um 

für das Schulfach Deutsch (und eventuell andere Fremdsprachen) (gesetzliche) Lernziele für 

die adäquate Berücksichtigung der interkulturellen kommunikativen Kompetenz im Unterricht 

zu entwickeln.  
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Bijlage A: Officiële Duitse can do-descriptoren A1-A2 van het LOLIPOP-project  
 

Tabel 5: Officiële Duitse can do-descriptoren A1-A2 van het LOLIPOP-project  (Eigen weergave in navolging uit Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008b).  

 A1  A2  

Savoirs   Ich kann einige Angaben über das andere Land (z.B. 

Name der Hauptstadt, geografische Daten, Klima 

etc.) machen. 

 

Beispiele: 

 

a)     Ich weiß, welches Klima bzw. welche geografische 

Lage das andere Land hat und wie seine Hauptstadt 

heißt. 

 

b)     Ich weiß, welche Staats- und Regierungsform das 

andere Land hat, z.B.: Demokratie, Monarchie, 

Republik. 

 

c)     Ich kenne die wichtigsten / weit verbreitesten Feste 

die in dem anderen Land gefeiert werden. 

Ich kann mein Grundwissen über den Ablauf des täglichen Lebens in 

dem anderen Land (z.B.: Arbeits-, Essenszeiten, Feiertage, Schuljahr 

etc.) darlegen. 

 

Beispiele: 

 

a)     Ich weiß, wie der Arbeitstag in dem anderen Land aussieht (z.B. wann 

dieser beginnt, wann die Menschen dort zu Mittag essen), wie Mahlzeiten 

eingenommen werden (z.B. typische Gerichte), wie die wichtigsten Feste 

gefeiert werden (z.B. wie und wann das neue Jahr gefeiert wird), wie das 

politische System und die Verwaltung dort aussehen (z.B. die wichtigsten 

politischen Parteien), und wie das Bildungs- und Gesundheitssystem 

organisiert sind (z.B. ob ich für einen Arztbesuch zahlen muss oder nicht). 

Savoirs  Ich kann nach und nach immer mehr 

Alltagssituationen der anderen Kultur 

nachvollziehen (z.B.: Essgewohnheiten, Höflichkeits- 

/ Anrede- / Begrüßungsformen). 

 

Beispiele: 

 

a)     Ich weiß, was von mir bei der Begrüßung anderer 

in formellen und nicht formellen Situationen erwartet 

wird, und ich kann mich anderen vorstellen. 

 

Ich kann erkennen, dass es je nach Beziehung zu einer Person oder 

aufgrund der jeweiligen Situation formelle und informelle Arten der 

Anrede gibt.  

 

Beispiele: 

 

a)     Ich weiß wie ältere und junge Menschen bzw. männliche und 

weibliche Autoritätspersonen in der anderen Kultur angesprochen werden. 

 

b)     Ich weiß, dass ein und dieselbe Person in formellen und informellen 

Situationen unterschiedlich begrüßt oder angesprochen werden kann. 



140 
 

b)     Ich weiß ungefähr, was und zu welcher Tageszeit 

die Menschen in dem anderen Land essen. 

 

c)     Ich weiß, wie die Menschen der anderen Kultur 

zum Begriff “Zeit” eingestellt sind, z.B. ob man 

pünktlich erscheinen soll / muss oder wie viel 

Verspätung bei gesellschaftlichen, beruflichen oder 

offiziellen Anlässen angebracht ist. 

Savoir être 

 

 

 

 

Ich kann erkennen, dass die Gelegenheit, neue 

interkulturelle Erfahrung machen zu können, eine 

persönliche Bereicherung darstellt, obwohl ich noch 

nicht oft die Gelegenheit hatte, derartige 

Erfahrungen zu machen. 

 

Beispiele: 

 

a)     Ich bin neugierig / gespannt wenn nicht sogar 

etwas nervös, wenn ich Menschen aus anderen Kulturen 

begegne. 

 

b)     Wenn ich Menschen aus einer anderen Kultur 

begegne, bin ich oft  positiv aber auch negativ darüber 

überrascht, wie sie reagieren. 

 

c)     Ich schaue mir manchmal Filme über das Leben in 

anderen Kulturen an oder lese Bücher darüber, aber ich 

verstehe das Verhalten der Menschen nicht immer. 

 

d)     Bevor ich Menschen aus einem anderen Land 

treffe, versuche ich mich im Vorhinein  über ihre Kultur 

zu informieren. 

Ich kann mir vorstellen, wie einige Gewohnheiten / Sitten meiner 

eigenen Kultur von Menschen anderer Kulturen empfunden werden 

könnten. 

 

 Beispiele: 

 

a)     Ich verstehe, dass sich Menschen der anderen Kultur durch mein 

Verhalten oder durch das von anderen Menschen meiner Kultur 

missverstanden oder verletzt fühlen können (z.B. in der Arbeit oder 

zuhause) und ich weiß, wie ich mich gegenüber Frauen und Männern, 

älteren Menschen oder Autoritätspersonen der anderen Kultur zu verhalten 

habe. 

 

b)     Ich weiß, dass für Menschen der anderen Kultur Kunst die in meiner 

Kultur geschaffen wurde (z.B. Filme und Bücher) schockierend oder 

beleidigend sein kann und dass sie einige Speisen meiner Kultur 

ungewöhnlich / ausgefallen oder sogar ungenießbar empfinden können. 

Savoir 

apprendre/faire 

 

 

Ich kann einige der Fähigkeiten, die ich brauche, um 

mit Menschen, die andere Weltanschauungen, 

Wertvorstellungen und Verhaltensweisen haben als 

Ich kann versuchen, das Verhalten von Muttersprachlern der anderen 

Sprache in Alltagssituationen zu verstehen, indem ich sie beobachte 

und dabei meine bisherige interkulturelle Erfahrung einbringe, obwohl 
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ich, kommunizieren zu können, erkennen und 

anwenden. 

 

Beispiele: 

a)     Ich versuche herauszufinden, was Menschen 

anderer Kulturen in Alltagssituationen von mir erwarten 

und mich dementsprechend zu verhalten, um sie nicht 

zu verärgern. 

 

b)     Ich stelle gerne Fragen, wenn ich bestimmte 

Aspekte einer anderen Kultur nicht verstehe. 

 

c)     Ich sehe ein, dass sich Menschen aufgrund 

unterschiedlicher Weltanschauungen unterschiedlich 

verhalten, und indem ich diese Unterschiede beherzige, 

kann ich sie besser verstehen. 

ich noch über keine besonderen Strategien zur Bewältigung nicht 

vertrauter oder verwirrender Situationen verfüge. 

 

Beispiele: 

 

a)     Ich versuche aus dem Verhalten der Menschen der anderen Kultur in 

Alltagssituationen zu lernen, indem ich sie beobachte, aber ich weiß bei 

einigen Situationen noch immer nicht, wie ich mich verhalten soll. 

 

b)     Wenn Missverständnisse auftreten, bin ich oft irritiert und unsicher wie 

ich reagieren soll; Ich finde es schwierig mit Menschen der anderen Kultur 

über kulturelle Unterschiede zu diskutieren. 

Savoir s’engager 

 
 
 
 

Ich kann grundsätzliche kulturelle Unterschiede und 

Ähnlichkeiten zwischen Gewohnheiten / Sitten 

meiner eigenen und der anderen Kultur erkennen. 

 

Beispiele: 

 

a)     Ich kann wesentliche Unterschiede und 

Ähnlichkeiten zwischen meiner und der anderen Kultur 

in Hinblick auf Essgewohnheiten, Kleiderordnung, Art 

und Weise Gefühle auszudrücken, Einstellung zu 

Familienangehörigen / Freunden / Arbeit und Religion 

erkennen. 

 

b)     Ich weiß, welche Bedeutung Kunst (z.B. Literatur, 

Musik, Kino) in meiner und der anderen Kultur hat, und 

ich kann wesentliche Unterschiede zwischen den beiden 

Kulturen hinsichtlich Gesundheits-, Bildungs- und 

politischem System aber auch der Art und Weise, wie 

Menschen leben (z.B. Unterkunft) erkennen. 

Ich kann einige Aspekte der anderen Kultur mit meiner eigenen Kultur 

vergleichen, obwohl sich mein Verständnis für deren tieferen Sinn erst 

entwickeln muss. 

 

Beispiele:  

a)     Ich bin mir dessen bewusst, dass es zwischen meiner und der anderen 

Kultur sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede hinsichtlich der 

Verrichtung alltäglicher Dinge gibt (z.B. Essen, Kleidung), aber ich 

verstehe noch immer nicht, inwieweit diese Unterschiede und Ähnlichkeiten 

meine Beziehung zu Menschen der anderen Kultur beeinflussen. 

 

b)     Ich weiß, dass sich Menschen aus einer anderen Kultur in bestimmten 

Situationen eventuell anders verhalten als ich (z.B. wenn sie über politische 

Ansichten oder ihr Alter gefragt werden), aber ich muss noch lernen, ihre 

Reaktionen zu verstehen (z.B. warum einige Fragen als (un)passend 

empfunden werden, manche sogar als Tabus). 

 



142 
 

Bijlage B: Can do-descriptoren voor de deelcompetentie savoir comprendre B1 niveau 
 

Tabel 6:  Can do-descriptoren voor de deelcompetentie savoir comprendre B1 niveau (Eigen weergave in navolging uit het Language On Line 

Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b). 

Niveau  Savoir comprendre  

B1 Ich kann den zugrunde liegenden Sinn der in Filmen, Literatur(werken), Medien und Werbung verwendeten Sprache und 

Bilder der anderen Kultur teilweise verstehen und würde dieses Verständnis gerne ausbauen. 

 

 Beispiele: 

 

a)     Ich kenne Symbole die für Menschen der anderen Kultur besonders wichtig sind (z.B. nationalistische Symbole) und ich weiß, dass 

manche Symbole starke Gefühle hervorrufen können. 

 

b)     Ich verstehe die Bedeutung der weit verbreitesten Symbole und Bilder die in Filmen, literarischen Werken, Presse und Werbung 

der anderen Kultur verwendet werden. 

 

c)     Ich weiß, dass die Art und Weise wie Informationen in den Medien präsentiert werden kulturell bedingt sein kann und, dass sie 

manchmal nur die Ansichten einer kleinen Gesellschaftsgruppe der anderen Kultur zum Ausdruck bringen. 

 

d)     Ich versuche mein Verständnis für die Sprache und Bilder, die bei Produkten der anderen Kultur verwendet werden, zu erhöhen 

indem ich mit Menschen der anderen Kultur darüber diskutiere. 

B2 Ich kann aufgrund meines interkulturellen Wissens erklären, warum bestimmte Praktiken / Sitten in der anderen Kultur vorkommen. 

 

 Beispiele: 

 

a)     Ich versuche, Verhaltensmuster nicht als gegeben anzunehmen, sondern versuche stattdessen zu verstehen, warum sich Menschen 

der anderen Kultur auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, z.B. warum sie mehr Körpersprache einsetzen als ich, warum es von 

mir erwartet wird, einer älteren Person im Bus einen Sitzplatz anzubieten. 

 

b)     Ich versuche zu verstehen, warum bestimmte Kulturgüter und Symbole, z.B. Bücher, Kunstwerke, historische Persönlichkeiten, 

von Menschen der anderen Kultur als wichtig empfunden werden. 
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C1 Ich kann eine Vielzahl von Praktiken und Gewohnheiten erkennen und dafür Verständnis aufbringen, egal wie unterschiedlich 

sie von meinen eigenen sind. 

 

Beispiele: 

 

a)     Ich weiß, welche Bilder, (Kultur)güter und Praktiken für eine bestimmte Kultur besonders wichtig sind, und ich weiß, dass es 

wichtig ist, sie zu respektieren, auch wenn sie sich beträchtlich von meinen eigenen kulturbezogenen Bildern, Güter und Praktiken 

unterscheiden; 

C2  Ich kann Wertvorstellungen und Verhaltensweisen aus einer Vielzahl von kulturellen Systemen so interpretieren, dass es 

niemals nur eine einzige Betrachtungsweise gibt. 

 

 Beispiele: 

 

a)     Ich verstehe, dass dasselbe Verhalten oder die gleiche Idee abhängig vom  kulturellen Hintergrund unterschiedlich wahrgenommen 

werden können (z.B. kann eine bestimmte Geste als beleidigend betrachtet werden, während sie in einer anderen Kultur durchaus als 

Standard akzeptiert wird). 

 

b)     Ich bin offen für unterschiedliche Verhaltensweisen und beurteile sie weder positiv noch negativ. 
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Bijlage C: Overzicht resultaten Na Klar!: can do-descriptoren 
 

Tabel 7: Overzicht resultaten Na Klar!: can do-descriptoren (Eigen weergave in navolging uit Language On Line Portfolio Project (LOLIPOP) 

2008b; Na Klar! 2012a; 2012b).  

Resultaten ICC in de lesmethode Na Klar! door middel van de can do-descriptoren  

Deelaspect ICC Can do-descriptoren  Can do-descriptoren  

 A1 A2 

Kennis 1. Informatie over landen uit het Duitstalige 

gebied: naam van de hoofdstad, geografische 

gegevens.  

2. “Basiskennis over het verloop van het dagelijkse leven 

in het andere land”.  

 

A) De leerling kan geografische gegevens over 

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland verstrekken.  

 

 

 

A) De leerling kan zijn “basiskennis over het verloop van het 

dagelijkse leven in het andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Duitsland en Zwitserland.  

 

B) De leerling kan geografische gegevens over 

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland verstrekken: 

de hoofdsteden.   

 

B) De leerling kan zijn “basiskennis over het verloop van het 

dagelijkse leven in het andere land uiteenzetten”: het 

dagelijkse leven van een leerling/jongere uit Duitsland. 

 

  C) De leerling kan zijn “basiskennis over het verloop van het 

dagelijkse leven in Duitsland uiteenzetten”: de leerling kent 

typische gerechten uit Duitsland en Oostenrijk.  

 

  D) De leerling kan zijn “basiskennis over het verloop van het 

dagelijkse leven in het andere land uiteenzetten”: feestdagen 

in het Duitstalige gebied.  
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Can do-descriptoren  Can do-descriptoren  

 

 A1 A2 

Kennis 3. “Situaties uit het alledaagse leven van de 

andere cultuur”.  

4. Aanspreekvormen in de andere cultuur. 

 A) De leerling begrijpt het gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en informele 

aanspreekvormen in de Duitse taal.  

 

De leerling “kan herkennen dat er afhankelijk van de relatie 

met een persoon of een specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen zijn”. 

 B )De leerling kan zichzelf aan anderen voorstellen 

/ kan vragen of iemand anders zich wil voorstellen. 

 

De leerling kan woorden en zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen voorstellen / vragen of iemand 

anders zichzelf wil voorstellen. 

 

De leerling kan zichzelf aan anderen voorstellen.  

 

 

 C) De leerling begrijpt “situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: begroetingsvormen. 

 

 

 Can do-descriptoren  Can do-descriptoren 

 A1 A2 

Houdingen 5. “Interculturele ervaringen […] als een 

persoonlijke verrijking” 

6. Voorstelling over “hoe enkele gewoonten / gebruiken 

van […] [de] eigen cultuur door mensen met een andere 

cultuur ervaren zouden kunnen worden”. 
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 De leerling kijkt soms films en leest boeken over 

het leven uit de cultuur van het Duitstalige gebied.  

 

/ 

 Can do-descriptoren  Can do-descriptoren 

 A1 A2 

Vaardigheden 7. Het herkennen en toepassen van vaardigheden 

in communicatie met personen uit een andere 

cultuur.  

 

8. Door observatie en inbreng van eerdere interculturele 

ervaringen “het gedrag van moedertaalsprekers van de 

andere taal in situaties van het alledaagse leven proberen 

te begrijpen”. 

 De leerling stelt vragen wanneer bepaalde aspecten 

in de vreemde taal niet worden begrepen.  

 

Mogelijkheid tot observatie, waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 Can do-descriptoren  Can do-descriptoren 

 A1 A2 

Kritisch cultureel 

bewustzijn / 

politieke educatie 

9. Het herkennen van “culturele verschillen en 

overeenkomsten / gelijkenissen tussen 

gewoonten/ gebruiken van […] [de] eigen en de 

andere cultuur” 

10. Het vergelijken van “enkele aspecten van de andere 

cultuur met […] [de] eigen cultuur”. 

Direct Indirect Direct Indirect 

Categorie schoolsysteem Categorie schoolsysteem 

De leerling kan “verschillen en 

overeenkomsten/gelijkenissen” 

tussen het cijfersysteem in 

Duitsland en Nederland 

herkennen.  

Indirecte 

vergelijking 

tussen het 

schoolsysteem 

in Duitsland en 

dat in 

Nederland. 

De leerling kan het cijfersysteem 

uit Duitsland met dat uit 

Nederland vergelijken.  

 

Indirecte vergelijking 

tussen het schoolsysteem 

in Duitsland en dat in 

Nederland.  

(Door middel van een 

rapport).  

 



147 
 

(Door middel 

van een 

rapport).  

 

De leerling kan “verschillen en 

overeenkomsten/gelijkenissen” 

tussen het cijfersysteem in 

Duitsland, Zwitserland en 

Nederland herkennen.  

 

 De leerling kan het cijfersysteem 

uit Duitsland en Zwitserland met 

dat uit Nederland vergelijken.  

 

 

 

Categorie dagelijks leven  Categorie dagelijks leven  

De leerling kan herkennen welke 

kledingmerken door Duitse en 

Nederlandse leerlingen gedragen 

worden: overeenkomst.  

 

 

Indirecte 

vergelijking 

tussen het 

dagelijkse 

leven van een 

leerling uit 

Duitsland en 

dat van een 

leerling in 

Nederland: 

weekplanning.  

De leerling kan vergelijken welke 

kledingmerken door Duitse 

leerlingen en welke door 

Nederlandse leerlingen worden 

gedragen.  

 

 

Indirecte vergelijking 

tussen het dagelijkse 

leven van een leerling uit 

Duitsland en dat van een 

leerling in Nederland: 

weekplanning.  

Categorie geografische gegevens Categorie geografische gegevens 

 Indirecte 

vergelijking 

tussen de stad 

Keulen en de 

eigen 

woonplaats 

van de 

leerling. 

 Indirecte vergelijking 

tussen de stad Keulen en 

de eigen woonplaats van 

de leerling. 

Categorie Feestdagen  Categorie Feestdagen 
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De leerling kan “verschillen en 

overeenkomsten/gelijkenissen” 

tussen Sinterklaas en Zwarte Piet 

in Nederland en Sankt Nikolaus 

en Ruprecht en het Christkind in 

het Duitstalige gebied herkennen.  

 

Indirecte 

vergelijking 

tussen 

Sinterklaas / 

Nikolaus en de 

kerstman in 

Duitsland en in 

Nederland. 

De leerling kan Sinterklaas en 

Zwarte Piet uit Nederland met 

Sankt Nikolaus en Ruprecht uit 

het Duitstalige gebied 

vergelijken.  

Verschillen tussen.  

 

Indirecte vergelijking 

tussen Sinterklaas / 

Nikolaus en de kerstman 

in Duitsland en in 

Nederland. 

 De leerling kan “verschillen en 

overeenkomsten/gelijkenissen” 

tussen feestdagen in Duitsland en 

in Nederland herkennen.  

 

 De leerling kan feestdagen uit 

Duitsland met die in Nederland 

vergelijken.  

 

 Categorie eten en drinken   Categorie eten en drinken  

 De leerling kan “verschillen en 

overeenkomsten/gelijkenissen” 

met betrekking tot eten en drinken 

uit Duitsland en Nederland 

herkennen.  

Indirecte 

vergelijking 

tussen typische 

Duitse en 

typische 

Nederlandse 

gerechten. 

De leerling kan eten en drinken 

uit Duitsland met eten en drinken 

uit Nederland vergelijken.  

Indirecte vergelijking 

tussen typische Duitse en 

typische Nederlandse 

gerechten. 
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Bijlage D: Overzicht resultaten Neue Kontakte: can do-descriptoren 
 

Tabel 8: Overzicht resultaten Neue Kontakte: can do-descriptoren (Eigen weergave in navolging uit Language On Line Portfolio Project 

(LOLIPOP) 2008b; Neue Kontakte 2013a; 2013b; 2013c). 

 

Resultaten ICC in de lesmethode Neue Kontakte door middel van de can do-descriptoren 

Deelaspect ICC Can do-descriptoren:  Can do-descriptoren: 

 A1 A2 

Kennis 1. Informatie over landen uit het Duitstalige 

gebied: naam van de hoofdstad, geografische 

gegevens.  

2. “Basiskennis over het verloop van het dagelijkse leven in 

het andere land”.  

A) De leerling kan geografische gegevens over 

Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, 

Liechtenstein en Zuid-Tirol (Italië) 

verstrekken.  

 

 

A) De leerling kan zijn “basiskennis over het verloop van het 

dagelijkse leven in het andere land uiteenzetten”: schoolsysteem 

in Duitsland en Zuid-Tirol. 

B) De leerling kan geografische gegevens over 

Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en 

Liechtenstein verstrekken: de hoofdsteden.   

 

B) De leerling kan zijn “basiskennis over het verloop van het 

dagelijkse leven in het andere land uiteenzetten”: het dagelijkse 

leven van een leerling/jongere uit Duitsland. 

 

 C) De leerling “weet welk klimaat […] het 

andere land heeft”. 

C) De leerling kan zijn “basiskennis over het verloop van het 

dagelijkse leven in Duitsland uiteenzetten”: de leerling kent 

typische gerechten uit Duitsland en Oostenrijk.  

 

 Can do-descriptoren:  Can do-descriptoren: 

 A1 A2 
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Kennis 3. “Situaties uit het alledaagse leven van de 

andere cultuur”.  

4. Aanspreekvormen in de andere cultuur. 

 A) De leerling begrijpt het gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en informele 

aanspreekvormen in de Duitse taal. 

 

De leerling “kan herkennen dat er afhankelijk van de relatie met 

een persoon of een specifieke situatie formele en informele 

aanspreekvormen zijn”.  

 

 B )De leerling kan zichzelf aan anderen 

voorstellen / kan vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen. 

 

De leerling kan woorden en zinnen herkennen 

over zichzelf aan anderen voorstellen / vragen 

of iemand anders zichzelf wil voorstellen. 

 

De leerling kan zichzelf aan anderen 

voorstellen.  

 

 

 C) De leerling begrijpt “situaties uit het 

alledaagse leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen. 

 

 

 Can do-descriptoren:  Can do-descriptoren: 

 A1 A2 

Houdingen 5. “Interculturele ervaringen […] als een 

persoonlijke verrijking” 

6. Voorstelling over “hoe enkele gewoonten / gebruiken van 

[…] [de] eigen cultuur door mensen met een andere cultuur 

ervaren zouden kunnen worden”. 
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 De leerling kijkt soms films en leest boeken 

over het leven in de cultuur van het Duitstalige 

gebied.  

/ 

 

 

 

 

 

 

 Can do-descriptoren:  Can do-descriptoren: 

 A1 A2 

Vaardigheden 7. Het herkennen en toepassen van 

vaardigheden in communicatie met personen 

uit een andere cultuur.  

 

8. Door observatie en inbreng van eerdere interculturele 

ervaringen “het gedrag van moedertaalsprekers van de 

andere taal in situaties van het alledaagse leven proberen te 

begrijpen”.  

 De leerling stelt vragen wanneer bepaalde 

aspecten in de vreemde taal niet worden 

begrepen.  

 

Mogelijkheid tot observatie, waardoor de leerling “uit het gedrag 

van de mensen uit de andere cultuur in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 Can do-descriptoren:  Can do-descriptoren: 

 A1 A2 

Kritisch 

cultureel 

bewustzijn / 

politieke 

educatie 

9. Het herkennen van “culturele verschillen 

en overeenkomsten / gelijkenissen tussen 

gewoonten/ gebruiken van […] [de] eigen en 

de andere cultuur” 

10. Het vergelijken van “enkele aspecten van de andere 

cultuur met […] [de] eigen cultuur”. 

Direct Indirect Direct Indirect 

Categorie schoolsysteem Categorie schoolsysteem 

De leerling kan “verschillen en 

overeenkomsten/gelijkenissen” tussen het 

Indirecte 

vergelijking 

tussen het 

De leerling kan het 

schoolsysteem uit 

Indirecte 

vergelijking 

tussen het 
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schoolsysteem uit Zuid-Tirol en dat uit 

Nederland herkennen.  

 

Nederlandse en 

het Duitse 

onderwijssysteem: 

klassen.  

 

Zuid-Tirol met dat uit 

Nederland vergelijken 

Nederlandse en 

het Duitse 

onderwijssysteem: 

klassen.  

 

De leerling kan “verschillen en 

overeenkomsten/gelijkenissen” tussen het 

schoolsysteem uit Nederland en dat uit 

Duitsland herkennen: onderwijstypen.   

 

 De leerling kan het 

Nederlandse en Duitse 

onderwijssysteem met 

elkaar vergelijken: 

onderwijstypen.  

 

Categorie winkelen Categorie winkelen 

De leerling kan “verschillen en 

overeenkomsten/gelijkenissen” tussen het 

aantal jongeren (in percentages) per land, ook 

Duitsland en Nederland, die het meeste online 

shoppen herkennen.  

 De leerling kan het 

aantal jongeren (in 

percentages) per land, 

ook Duitsland en 

Nederland, die het 

meeste online shoppen 

vergelijken.  

 

 

 

 

Categorie kunst / bezienswaardigheden / taal Categorie kunst / bezienswaardigheden / taal 

De leerling kan het verschil tussen het aanbod 

van films in de bioscoop in Meran en het 

aanbod in Nederland herkennen: Zuid-Tirol is 

meertalig en Nederland niet.  

Indirecte 

vergelijking 

tussen 

werelderfgoed in 

Duitsland en in 

Nederland.  

 

De leerling kan het 

aanbod van films in de 

bioscoop in Meran en 

het aanbod in 

Nederland vergelijken: 

Verschil in talen die in 

Zuid-Tirol en in 

Nederland gesproken 

worden: Zuid-Tirol is 

Indirecte 

vergelijking 

tussen 

werelderfgoed in 

Duitsland en in 

Nederland.  
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meertalig en Nederland 

niet. 

 

 De leerling kan het verschil  

in het aantal mensen dat Nederlands en het 

aantal mensen dat Duits spreekt in de EU 

herkennen.  

 

 De leerling kan het 

aantal  

mensen dat Nederlands 

en het aantal mensen 

dat Duits spreekt in de 

EU vergelijken.  

 

 De leerling kan een overeenkomstig 

winkelcentrum zoals CentrO in Oberhausen in 

Nederland of een ander land herkennen.  

 De leerling 

winkelcentra uit 

Duitsland en andere 

landen met elkaar 

vergelijken.  
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Bijlage E:  Volledig overzicht van de analyseresultaten Na Klar! per hoofdstuk en paragraaf  
 

Tabel 9: Volledig overzicht van de analyseresultaten Na Klar! per hoofdstuk en per paragraaf (Eigen weergave in navolging uit Language On Line 

Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b; Caspari/Schinschke 2009; Na Klar! 2012a; 2012b).  

Lesmethode Na Klar!     

Kapitel 1 Ich 

 

    

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“1 Erste liebe” 

9 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Duitsland.  

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

„Vier Schüler“ (9) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2A  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B  

„Die achte Klasse der Anna 

Seghers Gesamtschule“ (9). 

„Grundschule – basisschool“ (9).  

 

 

„Vier Schüler“ (9) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B 

„Alle sind Schüler der Anna 

Seghers Gesamtschule in 

Mainz“ (9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vier Schüler“ (9) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Een tekst (ook met 

video’s) waarin vier 

leerlingen van een 

Gesamtschule aan bod 

komen en over hun 

hobby’s of familie 

vertellen.  

„A Die achte Klasse der 

Anna Seghers 

Gesamtschule“. 

„B Christoph und Adrian 

reden miteinander“. 

„C Editha und Michelle 

treffen sich oft im Park“. 

„D Sie sind echte 

Freundinnen“ (9).  

„Vier Schüler“ (9) 

Van het woord 

Grundschule wordt de 

Nederlandse vertaling 

gegeven in de Worthilfe. 

De andere begrippen 

worden pas in hoofdstuk 

2 uitgelegd (30 TB). 

 

De opdrachten in het 

werkboek bij deze tekst 

en de video’s hebben 

niet relflectie op de 

situatie als doel (4-5 

AB). 

 

De stad Mainz staat in 

de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 
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Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: het Duitse 

schoolsysteem.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

Werkboek      

“1 Erste liebe” 

4-5 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

„1 Deutsch“ (4) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1D 

Opdracht: 

„Beantworte die Fragen. 1 Noem 

drie landen waar Duits wordt 

gesproken. 2 Schrijf minstens vijf 

Duits woorden op. 3 Ben je 

weleens in Duitsland geweest? Zo 

ja, waar? 4 Ben je weleens is 

Oostenrijk of Zwitserland 

geweest? Zo ja, waar? 5 Noem 

twee Duitse, twee Oostenrijkse en 

twee Zwitserse steden.  

6 Welke Duitstalige tv-zenders 

kun je thuis ontvangen?“ (4).   

 

„3 Wortschatz“ (4) 

„4 Sehen“ (5) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Opdracht: 

„Lies pro Fragment die Sätze. 

Sieh dir das Video Erste Liebe 

an. Kreuze die richtigen Sätze 

an“ (5). 

 

„5 Grammatik“ (5) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

 „2 Kannst (jij) …  mich morgen 

vielleicht abholen?“ 

„Wo seid (jullie) … in den 

Ferien gewesen?“  

„6 Grammatik“ (5) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

Bijvoorbeeld:  

„2 … hat deine Mutter 

Zeit dafür? Heute oder 

morgen?“ 

„4… ist denn deine 

Tasche? In meinem 

Zimmer“. 

„5… heißt du? Klaus?“ 

(5). 

Opdracht: 

„Sieh dir Grammatik B in 

der Lernbox aus Seite 22 

im Textbuch an. Schreibe 

zunächst das 
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Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. D) Opdracht om de 

voorkennis over Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland vast 

te stellen.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„5 Sie waren in der gleichen …“. 

„6 Sie benimmt sich in letzter Zeit 

so … . Das gefällt mir nicht“ (4).  

Opdracht: 

„Ergänze die richtigen Wörter. 

Sie stehen auch in der Lernbox 

von Lektion 1 auf Seite 22 im 

Textbuch. Ordne zu: heiraten – 

obwohl – Schüler – nett – 

Beziehung – hübsch – abhängen 

– Grundschule – Spaß – nervig“ 

(4).  

 

„Herr Müller, könnten (u) …  

mir dabei vielleicht helfen?“ (5). 

Opdracht: 

„Übersetze (=vertaal) das Wort 

in den Klammern. Benutze 

Grammatik A aus der Lernbox 

auf Seite 22 im Textbuch“ (5).  

  

 

  

niederländische 

Fragewort vor den Satz. 

Ergänze dann das richtige 

deutsche Fragewort. Jedes 

Wort kannst du einmal 

wählen“ (5) 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode   Opmerkingen 

Tekstboek      

“2 Elisabeth 

und Annika” 

10-11 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland en Oostenrijk 

verstrekken.  

 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Duitsland.  

 

3. B) De leerling kan woorden 

en zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen.  

 

„1 Elisabeth” (10) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Oostenrijk) + 3B  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A+ B (Oostenrijk) 

„Elisabeth ist 13 Jahre alt und 

wohnt in Graz. Graz ist eine Stadt 

in Österreich“ (10).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B  

Bijvoorbeeld: 

„Ich bin … … ein 13jähriges 

Mädchen, das gerne verreist“. 

[…] 

„Was ist dein Lieblingsgericht? 

Reis“. 

„2 Annika” (11) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland) + 2A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + C (Duitsland) 

„Annika ist 14 Jahre alt und 

kommt aus München“ (11).  

„Annika geht in die achte 

Klasse“ (11). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B  

Bijvoorbeeld: 

„Ich bin … … eine Leseratte“. 

„Was macht dir am meisten 

Spaß? Lesen, Computer spielen, 

Musik hören“. 

[…] 

„1 Elisabeth” (10) +  

„2 Annika” (11) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Elisabeth en Annika 

stellen zichzelf voor  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 

de vragen in de tekst 

worden aan twee jongeren 

gesteld dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt. 

Bijvoorbeeld: 

„1 Elisabeth“ (10) 

„1 Elisabeth” (10) 

De stad Graz staat in de 

Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 

 

„2 Annika” (11) 

De stad München staat 

in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 

 

„1 Elisabeth” (10) +  

„2 Annika” (11) 
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4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008) 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland / Oostenrijk 

weergeeft: Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: het Duitse 

schoolsysteem; 

- Opdracht die kennis over 

Oostenrijk weergeeft: 

Landeskunde: de stad Graz in 

Oostenrijk.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

„Was ist dein Lieblingsbuch? Ich 

habe viele Lieblingsbücher: 

Tintenherz, Herr der Diebe, Die 

rote Zora, Lena, Unser Dorf und 

der Krieg“ (10).  

„Mit wem würdest du gerne 

tauschen? Mit Jennifer Aniston“. 

„Was ist dein Lieblingsgericht? 

Pizza“ (11).  

„Was ist dein 

Lieblingsgericht? Reis“. 

„Was ist dein 

Lieblingsbuch? Ich habe 

viele Lieblingsbücher: 

Tintenherz, Herr der 

Diebe, Die rote Zora, 

Lena, Unser Dorf und der 

Krieg“ (10). 

 

„2 Annika“ (11) 

„Was macht dir am 

meisten Spaß? Lesen, 

Computer spielen, Musik 

hören“. 

[…] 

„Mit wem würdest du 

gerne tauschen? Mit 

Jennifer Aniston“. 

„Was ist dein 

Lieblingsgericht? Pizza“ 

(11). 

De opdrachten in het 

werkboek bij deze 

teksten hebben niet 

relflectie op de situatie 

als doel (6-9 AB). 
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“2 Elisabeth 

und Annika” 

6-9 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

B) De leerling kan zichzelf aan 

anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

E) Opdracht die kennis over 

talig culturele aspecten in de 

Duitse taal weergeeft.  

 

„7 Hören / Sprechen“ (6)  + „9 

Schreiben“ (6) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1E (Umlaut en Ringel-s).  

Opdracht 7: 

“Je ziet in deze oefening veel 

klinkers met twee puntjes erboven. 

Die puntjes noemen we de 

Umlaut. De Umlaut kan op een a 

(ä), een o (ö) en een u (ü) staan. 

De klinkers met een Umlaut 

spreek je anders uit dan de 

klinkers zonder Umlaut” (6). 

 

Opdracht 9: 

“In opgave 7 stonden ook de 

woorden Fuß en Füße. In die 

woorden zie je een letter die we in 

het Nederlands niet kennen en die 

ook wel ‘ringel-s’ wordt genoemd: 

de – ß. Je spreekt deze letter uit 

als een –s. Je schrijft hem door 

een schuin streepje te trekken, van 

linksonder naar rechtsboven, en 

daar een -3 aan vast te maken” 

(6). 

 

„10 Hören / Sprechen“ (6) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

 „3 Hast du eine Lösung für dieses 

Problem?“ 

„4 Weißt du, wo dieser Junge 

wohnt?“ 

„6 Weißt du, wie er heißt?“ 

„13 Schreibe deine eigene 

Antworten in die Sätze“ (7) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B + 4 (de vragen in de 

opdracht worden aan de 

leerlingen / jongeren onder de 16 

jaar gesteld dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).   

Opdrachtentypologie: 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- Houdingen+ vaardigheden: 
2A ( de leerlingen formuleren de 

antwoorden op de vragen in het 

Duits).  

 „1 Was macht dir am meisten 

Spaß?“ – Mir macht … am 

meisten Spaß“. 

„2 Mit wem würdest du gern 

tauschen? – Ich würde gern mit 

… tauschen“. 

„3 Was würdest du für 10 Euro 

kaufen? – Ich würde … kaufen“. 

„4 Wohin würdest du gern in die 

Ferien fahren? – In den Ferien 

würde ich nach … fahren“. 

„5 Was ist dein Lieblingstier? – 

Mein Lieblingstier ist…“ (7).  

 

„14 Sprechen“ (7) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B + 4 (het is een 

gesprek tussen twee jongeren / 

bekenden dus wordt er een 

„17 Grammatik“ (8) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1 lachen  Warum … du 

nicht über diesen Witz?“ 

„3 wohnen  Wo … ihr 

eigentlich?“ 

„6 hören  Ich habe dich 

wirklich nicht …“. 

„8 wohnen  … ihr in der 

Kochstraße?“ (8).  

Opdracht: 
„Unterstreich in den 

Sätzen das Subjekt. 

Ergänze danach die 

richtige Verbform. 

Benutze Grammatik C in 

der Lernbox auf Seite 23 

im Textbuch“ (8). 

 

„19 Grammatik“ (8-9) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Bijvoorbeeld:  

„1 haben  Von wem hast 

du das denn gehört“? 

„4  wohnen  Wie lange … 

(wonen jullie) schon in 

Amersfoort?“ 

„5  haben  Herr Müller,… 

(heeft u) morgen vielleicht 

Zeit für mich?“ 

„6 kaufen  Warum … 

(kopen jullie) immer 

„10 Hören / Sprechen“ 

(6) 

De steden Köln en 

München staan in de 

Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de steden 

zien. 
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Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„8 Kennst du dieses Mädchen?“ 

(6).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

„9 Er wohnt nicht in München, er 

wohnt in Köln“ (6).  

 

Opdracht: 

„A Lies die Sätze. Hör sie dir an. 

B Arbeitet zu zweit. Lest einander 

die Sätze aus der vorigen Aufgabe 

vor“ (6).  

 

„11 Wortschatz“ (7) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

 „3 Ich rufe dich … an. Ich habe 

jetzt keine Zeit“. 

„6 Willst du … ? Dann kriegst du 

meinen Kuli“. 

„9 Isst du … Pasta?“ (7).  

 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 6 + 4 

„1 Was macht dir am meisten 

Spaß?“ – Mir macht … am 

meisten Spaß“. 

„2 Mit wem würdest du gern 

tauschen? – Ich würde gern mit 

… tauschen“. 

„3 Was würdest du für 10 Euro 

kaufen? – Ich würde … kaufen“. 

„4 Wohin würdest du gern in die 

Ferien fahren? – In den Ferien 

würde ich nach … fahren“. 

„5 Was ist dein Lieblingstier? – 

Mein Lieblingstier ist…“ (7).  

 Opdracht: 
„Arbeit zu zwei. Der Eine liest 

die Fragen aus der vorigen 

Aufgabe vor, der Andere gibt 

seine Antworten. Wechselt 

danach die Rollen“ (7).   

 

„16 Grammatik“ (8) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

Bijvoorbeeld: 

„1 haben  Wann hast du den 

Film gesehen?“ 

„2 sein  … du um vier Uhr zu 

Hause?“ 

„3 werden  Ich … dir gleich eine 

Mail schreiben“. 

„4 werden  Du … dich noch 

wundern!“ 

solche teueren Sachen?“ 

(8).  

Opdracht: 
„Übersetze die Wörter 

zwischen Klammern. 

Benutze Grammatik A und 

C in der Lernbox auf Seite 

22 und 23 im Textbuch“ 

(8).  

 

„20 Grammatik“ (9) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B + 4  

het is een gesprek tussen 

twee jongeren / bekenden 

dus wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt.  

„1 (Hoe) … heißt du? – 

Ich (heet) …“. 

„2(Waar) … wohnst du? – 

Ich (woon) … in …“. 

„3 (Wanneer) … gehst du 

nach Hause? – Ich (ga) … 

nach Hause“. 

„4 (Wat) … machst du 

nach der Schule? – Nach 

der Schule (maak) … ich 

meine Hausaufgaben“. 

„5 (Wie) … ist dein 

Lieblingslehrer? - … (is) 

… mein Lieblingslehrer?“ 

(9).  

Opdracht: 
„Übersetze das Fragewort 

und die Verbformen. 

Ergänze deine eigenen 

Antworten“ (9).  

„21 Sprechen“ (9) 

Can do-descriptoren: 
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„5 haben  Von wem … ihr das 

denn gehört?“ (8).  

Opdracht: 
„Unterstreich in den Sätzen das 

Subjekt (=onderwerp). Ergänze 

danach die richtige Verbform 

(=werkwoordsvorm). Benutze 

Grammatik C in der Lernbox auf 

Seite 23 im Textbuch“ (8).  

Kennis: 3B 

Opdrachtentypologie: 

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 6 + 4 

Opdracht: 

„Der Eine liest die Fragen 

aus Aufgabe 20. Der 

Andere liest seine 

Antworten. Tauscht 

danach die Rollen“ (9).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode   Opmerkingen 

Tekstboek      

“3 Jens und 

Uwe” 

12-13 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

3 A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal;  

B) De leerling kan zichzelf aan 

anderen voorstellen; 

- De leerling kan woorden en 

zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen / vragen of iemand 

anders zichzelf wil 

voorstellen; 

C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B +C  

“Kan bedanken, groeten en 

afscheid nemen” (12).  

“Kan zichzelf en anderen 

voorstellen” (12).  

 

  

„1 Uwe und Jens“ (12) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

„Uwe  Ja, wir kommen aus 

Freiburg“ (12).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B + 4 (een informeel 

gesprek tussen twee leerlingen). 

Bijvoorbeeld: 

„Jens  Ist dieser Platz noch 

frei?“ 

„Uwe  Ja, bitte setz dich doch“. 

„Jens  Danke, ich heiße Jens, 

Wie heißt du?“  

„Uwe  Mein Name ist Uwe 

Bloch“. 

„Jens  Bist du neu hier in der 

Schule?“ (12).  

 

„Redemittel“ (13) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen) + 3B 

(In de Redemittel leren de 

leerlingen zinnen om 

zichzelf voor te stellen en 

ook vragen die zij kunnen 

stellen, zodat anderen zich 

kunnen voorstellen) +  

 

Bijvoorbeeld: 

„Hallo, wie geht’s dir“? 

„Wie heißt du“? 

„Hast du Geschwister“? 

„Wo wohnst du“? 

„Wie alt bist du“? (13).  

„Ich heiße Frank“. 

„Mein Name ist Jessica 

Peeters“. 

„Sie heißt Femke“. 

„Er wohnt in Leiden“. 

„Ich habe keine 

Geschwister“. 

„Mein Vater ist nicht da“. 

„1 Uwe und Jens“ (12) 

De stad Freiburg staat in 

de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 
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4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Ich habe einen Bruder“. 

„Mein Bruder ist achtzehn 

Jahre alt“. 

„Sie hat eine Schwester“. 

„Peter hat zwei Brüder“. 

„Das tut mir leid“ (13).  

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

D: Geschwister 

NL: broers en zussen  

(13). 

Werkboek      

“3 Jens und 

Uwe” 

9-11 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

3 A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal; 

B) De leerling kan woorden en 

zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

„22 Hören“ (9) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

“1 Uwe komt uit Stuttgart” (9).  

Opdracht: 

„Lies zunächst die Aussagen. 

Höre dir das Gespräch an. Kreuze 

die richtigen Aussagen an“ (9).  

 

„23 Schreiben“ (9) 

Can do-descriptoren: 

„25 Schreiben“ (10-11) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- Houdingen+ vaardigheden: 
2A (de leerlingen vertalen de 

vragen voor het gesprek van het 

Nederlands naar het Duits en 

vormen zelf de antwoorden).  

Bijvoorbeeld:                              

“1 Hallo, hoe gaat het met je? – 

„27 Sprechen“ (11) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- Houdingen+ 

vaardigheden: 2 A + B 

(de leerlingen schrijven 

een tekstje in het Duits 

over zichzelf).   

Opdracht: 

„22 Hören“ (9) 

De stad Stuttgart staat 

niet in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB).  
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voorstellen / vragen of iemand 

anders zichzelf wil 

voorstellen; 

- De leerling kan zichzelf aan 

anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen;  

C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) Opdracht die als 

doel “een productieve omgang 

met het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven (A) en spreken 

(B). 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

Kennis: 3 A + B + C 

Bijvoorbeeld: 

 „1 (heet)  Ich heiße Frank“. 

„2 (hoe – met jou)  Hallo, … geht 

es …?“ 

„3 (heet)  Sie … Femke“. 

„7 (jij – op)  Bist … neu hier … 

Schule?“ (9).  

Opdracht: 

„Lies das Gespräch und die 

Redemittel auf Seite 12 und 13 im 

Textbuch. Übersetze die Wörter 

zwischen Klammern“ (9).  

 

„24 Schreiben / Sprechen“ (10) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 6 + 4 

- Houdingen+ vaardigheden: 2B 

(de leerlingen vertalen de vragen 

naar het Duits en ze moeten het 

gesprek uiteindelijk kunnen 

zonder de vertaling van de zinnen 

te zien in het boek).   

Bijvoorbeeld: 

„1 Hoe heet jij? – 2 Ich heiße 

Petra/ Peter“. 

„3 Wat is je achternaam? – 4 Der 

ist Van Zanten“. 

„5 Ben je nieuw hier op school? – 

6 Ja, wir sind erst vorigen Monat 

umgezogen“ (10). 

Opdracht: 

„A Schreibe die richtigen Fragen 

zu den Antworten. Benutze die 

Lernbox von Lektion 3 auf Seite 

24 im Textbuch. B übt das 

2 Dankjewel, met mij gaat het 

goed”. 

“3 Hoe heet je? – 4 Ik heet …”. 

“5 Wat is je achternaam? – 6 

Die is …” (10). 

Opdracht: 

„Übersetze die Fragen. Gib 

deine eigenen Antworten.  

Benutze auch die Lernbox von 

Lektion 3 auf Seite 24 im 

Textbuch“ (10).  

 

„26 Sprechen“ (11) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 6 + 4 

- Houdingen+ vaardigheden: 
2B (de leerlingen vertalen de 

vragen en antwoorden van het 

Nederlands naar het Duits en 

moeten het gesprek uiteindelijk 

kunnen zonder het boek te 

gebruiken)   

Opdracht: 
„Verteilt die Rollen. Deckt die 

rechte Spalte ab. Führt das 

Gespräch von Aufgabe 25. 

Tauscht die Rollen“ (11).  

 

„Erzähle etwas über dich. 

Benutze Text 2 auf Seite 

13 im Textbuch. Nimm 

deine Geschichte in dein 

Portfolio auf oder 

schreibe sie in dein Heft. 

Erzähle:- hoe je heet; - 

waar je woont; - of je 

broers en zussen hebt; - 

hoe die heten; - hoe je 

ouders heten; - of jouw 

grootouders bij jou in de 

buurt wonen; - of er ooms 

en / of tantes bij jou in de 

buurt wonen en hoe die 

heten“ (11). 

 

„28 Sprechen“ (11) 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- Houdingen+ 

vaardigheden: 2 A + B 

(de leerlingen vertellen 

iets over hun 

gesprekspartner in het 

Duits aan de hand van 

zinnen uit de vorige 

opdracht).  

Opdracht: 

„Erzähle etwas über 

deinen Gesprächspartner 

aus Aufgabe 26. Schreibe 

deinen Bericht in dein Heft 

oder nimm ihn in dein 

Portfolio auf“ (11).  
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4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

Gespräch der vorigen Aufgabe 

zusammen. Zum Schluss müsst ihr 

das Gespräch nachspielen 

können. Deckt die deutschen 

Fragen ab“ (10).   

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode   Opmerkingen 

Tekstboek      

“4 Gefahr” 

14-15  

Can do-descriptoren: 

Kennis:  

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  

1.A) Opdracht die 

(geografische) kennis over 

Duitsland weergeeft; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Zugspitze.  

 

Vaardigheden: 

„1 Gleitschirm- Fliegen extrem“ 

(14) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B  

„Der höchste Berg in 

Deutschland ist die Zugspitze“ 

(14).  

 

„1 Gleitschirm- Fliegen 

extrem“ (14) + „2 Schüler 

Facebook“ (14)  

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De leerlingen zien video’s over 

paragliden en over sociale media 

en zijn omgang met gegevens.  

 „1 Gleitschirm- 

Fliegen extrem“ (14) 

De berg Zugspitze staat 

in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de berg zien. 

 

 

„1 Gleitschirm- 

Fliegen extrem“ (14) + 

„2 Schüler Facebook“ 

(14)  

De opdrachten in het 

werkboek bij de teksten 

en video’s hebben niet 

relflectie op de situatie 

als doel (12 AB). 
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8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“4 Gefahr” 

11-13 

Can do-descriptoren: 

Kennis:  

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal. 

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

„29 Wortschatz“ (11-12_ 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Willst du Petra auch zu deiner 

Geburtstagparty …?“ 

„2 Sie wollen uns ihr neues Huas 

gerne …“. 

„4 Das ist doch gefährlich! 

Warum stürzt du dich in dieses 

…“ (11).  

Opdracht: 

„Ergänze in den Sätzen die 

fehlenden Wörter aus der Lernbox 

von Lektion 4 auf Seite 25 im 

Textbuch. Ordne zu: Abenteuer – 

Ausflug – einladen – erlauben – 

Fehler – Mangel – Nutzer – 

schützen – sicher – zeigen“ (11). 

„31 Sehen“ (12) + „32 Sehen“ 

(12) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Opdracht 31: 

„Lies die Aussagen. Sieh dir das 

Video Gleitschirmfliegen extrem 

an. Kreuze die richtigen 

Aussagen an“ (12) 

 

Opdracht 32: 

„Lies die Aussagen. Sieh dir das 

Video Schüler Facebook an. 

Kreuze die richtigen Aussagen 

an“ (12). 

 

„34 Grammatik“ (13) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

 „1 der  Was ist dein 

Lieblingstier? – Das ist natürlich 

ein Hund!“ 

„5 die  Wer hat dir geholfen? - 

… Lehrerin“. 

„6 das  Was möchtest du essen? 

– Jetzt wäre … Eis lecker“ (13).  

Opdracht: 

„35 Grammatik“ (13) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„4 Was war dein Opa 

früher von Beruf“ –   … 

war Zahnarzt“. 

„5 Kommt das Mädchen 

dir bekannt vor? – Ja, … 

wohnt bei uns in der 

Straße“ (13). 

Opdracht: 

„Ersetze die 

fettgedruckten Wörter. 

Verwende er, sie oder es. 

Benutze Grammatik F in 

der Lernbox auf Seite 25 

im Textbuch“ (13) 

 

„36 Sprechen“ (13) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 6 + 4 

Opdracht: 
„Lest einander jeweils 

(=om en om) eine Frage 

aus den Aufgaben 34 und 

35 vor. Der andere 

antwortet“ (13).  

 

  

„31 Sehen“ (12) + „32 

Sehen“ (12) 

Deze opdrachten bij de 

teksten en video’s uit 

het tekstboek (14 TB) 

hebben niet reflectie op 

de situatie als doel.  
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Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Ergänze ein, eine, oder keine. 

Benutze Grammatik E in der 

Lernbox auf Seite 25 im 

Textbuch“ (13).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode   Opmerkingen 

Tekstboek      

“5 Jungen und 

Mädchen” 

16-17 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. F) Opdracht die de 

betekenis van woorden in de 

Duitse taal weergeeft: 

weergave van kennis over het 

culturele karakter in de 

betekenis van een woord. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Worthilfe“ (17).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

„stehen auf – vallen op“ (17). 

  „1 Treu und ehrlich“ 

(16-17).  

Het thema van de tekst, 

wat meisjes van jongens 

willen en omgekeerd, is 

een thema dat niet 

specifiek aan één 

cultuur verbonden is. 

Het thema sluit aan de 

levenswereld van de 

leerling aan.  

Werkboek      

“5 Jungen und 

Mädchen” 

14-17 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

„42 Sprechen“ (15) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (het is een gesprek 

tussen twee leeftijdsgenoten / 

leerlingen dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt). 

Opdrachtentypologie: Kennis + 

houdingen + vaardigheden: 6 + 

4 

„46 Wortschatz” (16) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Bijvoorbeeld: 

„1 Wann hast du Geburtstag?“ 

„2 Wie spät fahrt ihr ab?“ 

„3 Wann fangen deine Ferien 

an?“ 

„4 Wie spät stehst du montags 

auf?“ 

„48 Sprechen“ (17) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten / 

leerlingen dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

„40 Wortschatz“ (15) + 

„41 Wortschatz“ (15) + 

„42 Sprechen“ (15) + 

„46 Wortschatz“ (16) + 

„48 Sprechen“ (17) 

In de lesmethode wordt 

niet direct duidelijk wat 

de instelling van mensen 

uit het Duitstalige 

gebied is over het begrip 
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specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. opdracht die als doel “een 

productieve omgang met het 

niet begrijpen en niet kunnen” 

heeft in de vorm van vrij 

spreken (B). 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Opdracht:  

„Arbeit zu zweit. Wie spät ist es? 

Der eine zeigt (=wijst) auf eine 

Uhr (=klok) aus Aufgabe 41. Der 

Andere antwortet und zeigt dann 

auf eine andere Uhr (oder 

zeichnet eine) und fragt „Wie spät 

ist es / kommst du?“  
„Es ist / Ich komme …“ (15).  

 

„45 Grammatik“ (16) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

 „1 Wie spät ist dein Vater 

fertig?“ 

„2 Warum kommt deine Freundin 

nicht?“ 

„5 Hat dein Bruder gewonnen?“ 

„7 Wohin fahren deine Eltern?“ 

„8 Wo bleibt denn deine 

Freundin?“ 

„9 Wie fährt dein Opa hierher?“ 

(16).  

Opdracht: 

„Ersetze die fettgedruckten 

Satzteile. Ergänze er, sie oder es. 

Benutze Grammatik F in der 

Lernbox auf Seite 25 im 

Textbuch“ (16). 

 

„5 Wann hat deine Mutter 

Geburtstag?“ (16).  

Opdracht: 

„Ergänze die Sätze. Benutze 

Grammatik G bis I in der 

Lernbox auf Seite 26 und 27 im 

Textbuch. Schreibe die Zahlen in 

Buchstaben (=letters) auf“ (16). 

 

„47 Sprechen“ (17) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie: Kennis 

+ houdingen + vaardigheden: 6 

+ 4 

Opdracht: 

„Lest einander jeweils (=om en 

om) eine Frage aus Aufgabe 45 

und 46 vor. Einer Fragt, der 

Andere antwortet. Gebt jetzt 

aber eigene Antworten“ (17). 

  

 

 

 

  

Opdrachtentypologie: - - 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 6 + 4 

- Houdingen+ 

vaardigheden: 2B (de 

leerlingen die in het 

gesprek vertellen hoe laat 

het is doen dit ook voor 

een aantal tijden die niet in 

het werkboek zijn 

voorgegeven). 

Opdracht: 

„Schreibt drei digitale 

Uhrzeiten (zum Beispiel: 

11.51) auf kleine Zetteln 

(=stukjes papier). Frage 

deinen Mitschüler, wie 

spät es ist, und gib ihm 

einen der Zettel. Beispiel 

mit 11.51: 

A 1. Entschuldigung! Wie 

spät ist es?  

B Es ist neun vor zwölf. 

A 2. Wie bitte? 

B Elf Uhr einundfünfzig. 

A 3. Ach so. Danke schön. 

B Bitte sehr“ (17).  

tijd. Wel leren de 

leerlingen de kloktijden 

in de Duitse taal.   

Opdracht 40: 

“4 Hoe vertaal je bij de 

kloktijden de voorzetsels 

‘om’, ‘voor’ en ‘over’?” 

“5 Welke woorden 

gebruik je in het Duits 

bij kloktijden voor ‘half’ 

en ‘kwart’?” (15).  

 

Opdracht 41: 

„Schreibe die Uhrzeiten 

auf. Benutze Schema H 

in der Lernbox auf Seite 

26 im Textbuch“. 

„1 10.45 uur  Ich 

komme um Viertel vor 

elf“. 

„2 00.05 uur  Ich 

komme …“ (15).  

 

 

 

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode   Opmerkingen 

Tekstboek      

“6 Post aus 

Deutschland” 

Can do-descriptoren: 

Kennis 

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren 

Can do-descriptoren: 

„4 ASV 06“ (19) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

„Redemittel“ (19) 

Can do-descriptoren: 

„4 ASV 06“ (19) 

De stad Aachen staat in 

de Legenda in het 
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18-19 1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

3. B) De leerling kan woorden 

en zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen; 

- De leerling kan zichzelf aan 

anderen voorstellen; 

C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde. 

 

Kennis: 3B  

Opdrachtentypologie: 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- Houdingen+ vaardigheden: 2A 

“Kan een korte e-mail schrijven”. 

“Kan zinnen over zichzelf 

opschrijven” (18).  

 

„1 Nathalie“ (18) + „2 Elena“ 

(18) + „3 Leo“ (19) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 3 B + C 

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

de leerlingen lezen drie teksten 

over jongeren uit Duitsland die 

zichzelf voorstellen en opzoek 

zijn naar een mailvriend.  

Bijvoorbeeld: 

„Hallo! Mein Name ist Nathalie. 

Ich bin dreizehn Jahre alt und 

werde im August vierzehn. […] 

Ich wohne auf einem Bauernhof 

und liebe Tiere über alles“ (18). 

 

„Tag! Ich heiße Elena und bin 

fast dreizehn Jahre alt. […] Meine 

Hobbys sind: Lesen, Schreiben, 

Ballett, Klavier, Inliner fahren, 

Backen, Musik hören und Freunde 

treffen. Ich habe zwei Brüder, 

Karl und Finn“ (18).  

 

„Hallo! Ich heiße Leo und bin 

vierzehn Jahr alt. […] Ich habe 

eine sechzehnjährige Schwester 

und einen elfjährigen Bruder. 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

„Bei ASV 06 in Aachen kann 

man auch Wasserball spielen“ 

(19). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (jongeren (onder de 

16 jaar) zijn de doelgroep die in 

de tekst worden aangesproken 

dus wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

„Wenn du auch Wasserball 

spielen möchtest, melde dich an“ 

(19).  

 

Kennis: 3B (thema’s 

hobby’s en huisdieren).  

Bijvoorbeeld:  

“Je vertelt iets over je 

hobby’s”. 

“Ik speel tafeltennis – Ich 

spiele Tischtennis”. 

“Mijn hobby is voetballen 

– Mein Hobby ist Fußball 

spielen”. 

“Ik fiets graag. – Ich fahre 

gern Rad“. 

“Ik computer veel. – Ich 

sitze oft am Computer“. 

(19).  

 

“Je vertelt iets over 

huisdieren”. 

“Wij hebben een hond. – 

Wir haben einen Hund”. 

“Onze kat is drie jaar oud. 

– Unsere Katze ist drei 

Jahre alt”. 

“Ik heb een konijn. – Ich 

habe ein Kaninchen“ (19).  

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 

 

„1 Nathalie“ (18) + „2 

Elena“ (18) + „3 Leo“ 

(19) 

De opdrachten bij deze 

teksten hebben niet 

reflectie op de situatie 

als doel (17-19 AB).  
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Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) Opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:  

4. imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Meine Hobbys sind: Judo, 

Tischtennis, Badminton und Geige 

spielen“ (19).  

Werkboek      

“6 Post aus 

Deutschland” 

17- 18  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal;  

B) De leerling kan woorden en 

zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen; 

„50 Lesen“ (17) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (herkennen). 

Bijvoorbeeld: 

“Nathalie: 1 Ik word in augustus 

veertien. - … vierzehn”. 

“2 Ik houd het meest van dieren. – 

Ich liebe …”. 

“3 Mijn hobby is plezier hebben. – 

Mein Hobby …”. 

„51 Grammatik“ (18) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„5 Ist das dein Vater? – Ja. Ich 

glaube, sie sucht mich“. 

„8 Kommt dein Opa noch? – 

Nein, es fühlt sich nicht gut und 

bleibt zu Hause“ (18).  

Opdracht: 

„53 Schreiben“ (18) 

- Kennis: 3B 

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- Houdingen+ 

vaardigheden: 2A 

- Kennis + 

Vaardigheden: 7 

„53 Schreiben“ (18) 

Deze opdracht heeft 

niet reflectie op de 

situatie als doel. 
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- De leerling kan zichzelf aan 

anderen voorstellen. 

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:  

4. imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + vaardigheden: 

7. Een indirecte 

“ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers” door middel 

van een medium waardoor de 

“Elena: 1 Ik zoek een mailvriend 

van mijn leeftijd. – Ich suche … 

Mailfreund …”. 

“2 Mijn broers zijn ouder dan ik. 

– Meine Brüder sind …”. 

“3 Mijn zus is jonger dan ik. – 

Meine Schwester ist …”. 

“4 Ik verheug me op heel veel 

post. – Ich … ganz viel Post”. 

Opdracht: 

„Schreibe auf, wie es im Text 

steht“ (17).  

„Schreibe hinter jedem zweiten 

Satz das richtige Wort – er, sie 

oder es – wenn dieser zweiten 

Satz falsch ist. Benutze 

Grammatik F in der Lernbox auf 

Seite 25 im Textbuch“ (18).  

 

De leerlingen schrijven 

een e-mail aan een van de 

jongeren die zich 

voorstellen in de teksten in 

het tekstboek (18-19 TB).  

Opdracht: 

„beantworte eine der 

Mails auf Seite 18 und 19 

im Textbuch. Verarbeite in 

deiner Mail das 

Untenstehende. Schreibe 

mindestens zehn Sätze. 1 

Noem je naam een leeftijd. 

2 Noem je woonplaats. 3. 

Vertel wie er bij jou in 

huis woont. 4 Vertel welke 

huisdieren jullie hebben. 5 

Noem drie van je hobby’s. 

6 Vertel wat je 

lievelingsboek is. 7 Vertel 

naar welke muziek je 

graag luistert. 8 Vertel 

wat je lievelingsfilm is“ 

(18). 
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leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode   Opmerkingen 

Tekstboek      

“Miniprojekt” 

20-21  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen; 

- De leerling kan woorden en 

zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen.  

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- Houdingen+ vaardigheden: 2A 

“Kan zinnen over zichzelf 

opschrijven” (20).  

„Köln, unsere Stadt A“ (20) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B (Duitsland).  

„Wir kommen aus Köln. Das liegt 

im Westen von Deutschland am 

Rhein. Die Stadt ist schon 

zweitausend Jahre alt. Köln hat 

eine Million Einwohner“ (20).  

 

„Köln, unsere Stadt B“ (20) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (herkennen). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 B (Duitse voetbalclub).  

„Ich bin Sven. Mein großes 

Hobby ist Fußball. Ich bin Fan 

vom FC Köln. Ich habe zwei 

Schwestern. Die sind jünger als 

„Köln, unsere Stadt C“ (21) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B (Duitsland).   

weergeeft: Landeskunde. 

„Köln ist die Hauptstadt des 

Karnevals“ (21).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (herkennen). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 B (het vieren van 

carnaval in Keulen).  

„Mein Name ist Jens, Ich bin 

vierzehn. Ich höre gern Musik 

und ich spiele auch selbst: 

Schlagzeug, Gitarre und 

Keyboard. Ich spiele in einer 

Band. Ich habe einen Bruder, 

Lars. Der ist fünfzehn und spielt 

auch in unserer Band. Ich esse 

gern Pizza. Lecker! Nach der 

Schule spiele ich oft Gitarre. Ich 

habe am elften November 

Geburtstag. Jedes Jahr beginnt 

an diesem Tag der Karneval“ 

(21).  

 

„Köln, unsere Stadt D“ (21) 

„Köln, unsere Stadt E“ 

(21) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (herkennen). 

„Ich heiße Sophie. Tanzen 

ist mein Leben. Ich bin 

vierzehn und mache schon 

fast zehn Jahre Ballett. Ich 

habe keine Geschwister. 

Wir haben einen Hund. 

Ich gehe oft mit ihm 

spazieren. Das macht 

Spaß. Mein Lieblingsessen 

ist Salat. Nach der Schule 

gehe ich gern in die Stadt“ 

(21).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 B 

„Souvenir Nummer eins 

aus Köln ist Kölnisch 

Wasser oder Eau de 

Cologne. Das ist ein 

Parfüm. Die bekannteste 

Marke heißt 4711“ (21).  

„Köln, unsere Stadt B“ + 

„Köln, unsere Stadt C“  

+ „Köln, unsere Stadt D“  

+ „Köln, unsere Stadt E“  

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

„Köln, unsere Stadt 

A“  + „Köln, unsere 

Stadt B“ + „Köln, 

unsere Stadt C“  + 

„Köln, unsere Stadt 

D“  + „Köln, unsere 

Stadt E“  

De stad Köln staat in de 

Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 

 

De rivier de Rhein staat 

niet op deze kaart.  

 

„Köln, unsere Stadt 

C“  

In deze tekst wordt er 

niet op ingegaan  

dat carnaval niet overal 

in Duitsland gevierd 

wordt.  

 

„Köln, unsere Stadt B“ 

+ „Köln, unsere Stadt 

C“  + „Köln, unsere 

Stadt D“  + „Köln, 

unsere Stadt E“  
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- B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: de stad Keulen, 

Duitse voetbalclub.   

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven.  

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:  

4. imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

ich. Sie heißen Ella und Tika. Ich 

bin dreizehn Jahre alt. Mein 

Lieblingsgericht ist Spaghetti. 

Nach der Schule treffe ich mich 

am liebsten mit Freunden“ (20). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 B (bezienswaardigheid 

in de stad Köln).  

„Der Dom ist das Wahrzeichen 

der Stadt. Der Turm ist mehr als 

hundertfünfzig Meter hoch“ (20).  

  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (herkennen). 

„Also, ich bin Eva. Ich habe 

zwei Brüder. Die sind beide viel 

älter als ich. Ich lese gern, vor 

allem Fantasy. Das ist so, als ob 

man sich in einer Traumwelt 

befindet. Nach der Schule gehe 

ich am liebsten sofort nach 

Hause. Ich mache schnell meine 

Hausaufgaben, und dandd kann 

ich lesen. Ich esse am liebsten 

Schokolade“ (21). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 B 

„Wir haben in Köln auch ein 

Schokolademuseum“ (21). 

 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Jongeren uit Keulen 

stellen zich voor en 

vertellen over de stad. Er 

staat ook een foto van hen 

bij de teksten.  

De opdrachten in het 

werkboek bij deze 

teksten hebben niet 

reflectie op de situatie 

als doel (19 AB).  

Werkboek      

“Miniprojekt” 

19 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

„54 Lesen“ (19) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B (Duitsland).   

“Hoe oud is de stad Keulen”? 

„56 Videobrief“ (19) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 3B 

- Kritisch cultureel bewustzijn 

/ politieke educatie: 9 + 10 (De 

leerlingen maken een 

„57 Internet“ (19) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

Opdrachtentypologie: 

- Kennis: 1 A + B 

(Duitsland).     

„54 Lesen“ (19) +„55 

Schreiben“ (19) + „57 

Internet“ (19) 

De stad Köln staat in de 

Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 



172 
 

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen; 

 

Kritisch cultureel bewustzijn 

/ politieke educatie:   

9 + 10. Indirecte vergelijking 

tussen de stad Keulen en de 

eigen woonplaats van de 

leerling. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

- B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: de stad Keulen. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken + 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) Opdracht die als 

doel “een productieve omgang 

met het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven (A) en het lezen 

(B) van een originele tekst in 

het Duits.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

“Hoe hoog is volgens Sven de 

toren van de dom”? 

“Wat is het bijzondere aan de 

verjaardag van Jens”? 

“Over welke Keulse attractie 

vertelt Eva”? 

“Over welk Keuls souvenir praat 

Sophie”? (19).  

Opdracht: 

„Lies die Texte auf Seite 20 und 

21 im Textbuch. Beantworte 

folgende Fragen“ (19).  

 

„55 Schreiben“ (19) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B (Duitsland).   

“Keulen ligt in het Westen van 

Duitsland”. 

“De dom is het symbool van de 

stad”. 

“Keulen is de hoofdstad van het 

carnaval” (19).  

Opdracht: 

„Übersetze die folgenden Sätze 

aus den Lesetexten auf Seite 20 

und 21 im Textbuch“ (19). 

fotoreportage en schrijven een 

Duitse tekst over hun 

woonplaats. Hierin vertellen zij 

ook over het inwoneraantal, het 

symbool van de stad of het dorp, 

welke bezienswaardigheden er 

zijn en hoe de voetbalclub heet. 

Dit is een indirecte vergelijking 

met de stad Keulen. 

Bovenstaande elementen zijn 

namelijk in de teksten in het 

tekstboek voor de stad Keulen 

voorgesteld).  

Opdrachtentypologie: 

- Houdingen+ vaardigheden: 

2A 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 (de leerlingen 

schrijven een tekst over hun 

woonplaats in het Duits)  

Opdracht: 

„Macht zu viert eine 

Fotoreportage von eurem 

Wohnort. Benutzt die vorige 

Aufgabe, die Lernbox und die 

Redemittel auf Seite 13 und 19 

im Textbuch. 1 Macht 

Aufnahmen oder sammelt Fotos 

von eurer Stadt oder eurem Dorf 

(mindestens drei). 2 Schreibt 

einen Text mit mindestens 80 

Wörtern, wie zum Beispiel auf 

Seite 18 und 19 im Textbuch. 3 

Fügt alles zusammen zu einer 

Fotoreportage. 4 Nehmt die 

Reportage in euer Portfolio auf. 

Berichtet in euren Texten über: 1 

eure Familie. 2 eure Hobbys. 3 

euer Lieblingsessen. 4 Wie viele 

- Houdingen+ 

vaardigheden: 2B (de 

leerlingen zoeken op 

internet informatie over de 

stad Keulen op Duitse 

websites. Dit zijn originele 

Duitse teksten).  

Opdracht: 

„Suche im Internet. 

Beantworte die Fragen. 1 

Wat zijn de openingstijden 

van de dom in Keulen? 2 

Wat kost een 

(groeps)beklimming van 

de toren van de dom? 3 

Hoelang duurt een reis 

met het openbaar vervoer 

van jouw woonplaats naar 

Köln Hauptbahnhof? 4 

Wat kost een dagkaart 

voor het openbaar vervoer 

in Keulen voor iemand van 

14 jaar? 5 Je staat bij de 

dom in Keulen. Hoeveel 

bruggen over de Rijn zijn 

er binnen een straal van 5 

kilometer?“ (19).  

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 
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begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:  

4. imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Einwohner hat eure Stadt/ euer 

Dorf? 5 Was ist das 

Wahrzeichen der Stadt / des 

Dorfes? 6 Welche 

Sehenswürdigkeiten gibt es bei 

euch? 7 Wie heißt bei euch der 

Fußballclub?“ (19).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode   Opmerkingen 

Tekstboek      

“Lernbox” 

22-27 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal; 

B) De leerling kan woorden en 

zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen; 

C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Duitsland.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. F) Opdracht die de 

betekenis van woorden in de 

„1 Erste Liebe“ (22) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„die Beziehung  Ist die Beziehung 

zu deinem Vater gut?  de relatie“ 

„die Grundschule  Von welcher 

Grundschule kommst du?  de 

basisschool“ (22).  

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

„nervig  Meine Eltern sind nervig.  

irritant“ (22).  

„nett  Er ist in letzter Zeit 

überhaupt nicht nett.  aardig“ 

(22).  

 

„Grammatik B  Het 

vraagwoord“ (22) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„Waar woon jij? – Wo wohnst 

du?“ 

„Wanneer heb jij dat gehoord? – 

Wann hast du das gehört?“ 

„Wat heb jij gisteren gedaan? – 

Was hast du gestern gemacht?“ 

„Redemittel“ (24) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„Heet jij Peter? – Heißt du 

Peter?“ 

„Hallo, hoe gaat het met je? – 

Hallo, wie geht’s dir?“ 

„Heb jij geen zus? – Hast du 

keine Schwester?“  

„Heb jij broers en zussen? – 

Hast du Geschwister?“ (24).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (herkennen).  

„Ik heb een broer. – Ich habe 

einen Bruder“. 

„Mijn naam is Suzan Lammers. 

– Mein Name ist Suzan 

Lammers“. 

„Ik woon in Leiden. – Ich 

wohne in Leiden“ (24). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

 „Hallo, ik ben het, Klaus. –

Hallo, ich bin es, Klaus“. 

„Goedemorgen. – Guten 

Morgen“. 

„Grammatik G Het 

hoofdtelwoord en het 

rangtelwoord“ (26 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1G 

“Aan de punt achter het 

cijfer zie je dat het een 

rangtelwoord is”. 

“Staat er in het 

Nederlands ‘op’ voor de 

datum, dan wordt dat in 

het Duits am, en het 

rangtelwoord eindigt dan 

op –n” (26).  

 

„Post aus Deutschland“ 

(27)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„de kat  Habt ihr eine 

Katze?  die Katze“ 

„de cavia  Ist das dein 

Meerschweinchen?  das 

Meerschweinchen“. 

„het paard  Hast du ein 

eigenes Pferd?  das 

Pferd“ (27).  

 

In de Lernbox staan 

woorden en zinnen 

(Redemittel) die de 

leerlingen voor dit 

hoofdstuk leren. Ook 

wordt hier de 

grammatica voor dit 

hoofdstuk uitgelegd.  
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Duitse taal weergeeft: 

weergave van kennis over het 

culturele karakter in de 

betekenis van een woord; 

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

„Hoe heb jij dat gered? – Wie 

hast du das geschafft?“ 

„Hoezo kun jij niet komen? – 

Wieso kannst du nicht kommen?“ 

„Waarom ben jij thuis gebleven? 

– Warum bist du zu Hause 

geblieben?“ 

„Waarheen ga je in het weekend? 

– Wohin gehst du am 

Wochenende?“ (22).  

 

„2 Elisabeth und Annika“ (23) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„die Ferien  Was habt ihr in den 

Ferien gemacht?  de vakantie“. 

„später  Kann ich dich eine halbe 

Stunde später abholen?  later“. 

„tauschen  Möchtest du vielleicht 

tauschen?  ruilen“ (23). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

„ärgern  Meine Eltern ärgern 

mich.  irriteren“ (23).  

 

„3 Jens und Uwe“ (24) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„de broers en zussen  Hast du 

Geschwister?  die Geschwister“. 

„de grootmoeder  Wie alt ist 

deine Großmutter? die 

Großmutter“. 

„de tante  Wo wohnt deine Tante?  

die Tante“. 

„de neef  Wie heißt denn dein 

Cousin?  der Cousin“ (24).  

 

„Hallo, hoe gaat het met je? – 

Hallo, wie geht’s dir?“ 

„Goedenavond. – Guten 

Abend“. 

„Goedendag. – Guten Tag.“ 

„Welterusten. – Gute Nacht“ 

(24). 

 

„4 Gefahr“ (25) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„einladen  Ich möchte dich auch 

zu meiner Party einladen.  

uitnodigen“.  

„zeigen  Wie geht das? Kannst 

du mir das mal zeigen?  laten 

zien“ (25).  

 

„5 Jungen und Mädchen“ (26) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„die Beziehung  Wie war die 

Beziehung zu deinem Vater?  de 

relatie“. 

„schlau  Gut gemacht! Das war 

sehr schlau von dir!  slim“.  

„wichtig  Er ist sehr wichtig, 

dass du das verstehst.  

belangrijk“ (26).  

„Redemittel“ (27) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (herkennen). 

„Ik speel piano en viool. – 

Ich spiele Klavier und 

Geige“. 

„Ik speel drums en gitaar. 

– Ich spiele Schlagzeug 

und Gitarre“. 

„Ik houd van dieren. – 

Ich liebe Tiere“. 

„Ik spreek vaak met 

vrienden af. – Ich treffe 

mich oft mit Freunden“. 

„Ik fiets graag. – Ich 

fahre gern Rad“. 

„Ik computer graag. – Ich 

sitze gern am Computer“. 

„Mijn hobby’s zijn 

muziek luisteren en 

uitgaan. – Meine Hobbys 

sind Musik hören und 

ausgehen“. 

„Ik voetbal en ik zwem. – 

Ich spiele Fußball und ich 

schwimme“. 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2A 

„Ik zit op het vwo. – Ich 

gehe aufs Gymnasium“ 

(27).  



175 
 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

„de broers en zussen  Hast du 

Geschwister?  die Geschwister“ 

(24).   

Kapitel 2 Schule     

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode   Opmerkingen 

Tekstboek   

“Leben und 

wohnen” 

29 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: deelstaat 

Hessen.  

 

Vaardigheden: 

„Austausch in den USA“ (29) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A + B 

 „Sie wohnt in Nauheim im 

Bundesland Hessen“ (29).  

 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

In deze paragraaf zien de 

leerlingen videofragmenten over 

Elena uit Duitsland die voor een 

uitwisseling naar Amerika gaat. 

„Elena ist 16 Jahre alt. Sie ist 

Einzelkind. Sie wohnt in Nauheim 

im Bundesland Hessen. Elena 

verabschiedet sich von ihren 

deutschen Freunden und ihren 

Eltern. Sie fliegt für sechs Monate 

als Austuschschülerin in die 

USA. In Kalifornien lebt sie in 

einer Gasfamilie: Vater Jeff, 

Mutter Carry und die Mädchen 

Sophia und Isabel. Sie teilt ein 

Zimmer mit Sophia. Elena lernt 

die amerikanische Kultur kennen. 

„Worthilfe“ (29)  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B 

„Bundesland – deelstaat“ (29).  

 „Austausch in den 

USA“ (29) 

De gemeente Nauheim 

en de deelstaat Hessen 

staan niet in de Legenda 

in het tekstboek (182-

183 TB).  

 

De opdrachten in het 

werkboek bij deze tekst 

en de videofragmenten 

hebben niet relfectie op 

de situatie als doel.  

 

„Worthilfe“ (29)  

In deze paragraaf wordt 

niet uitgelegd wat een 

Bundesland is en wordt 

er ook niet op ingegaan 

wat de verschillen en 

overeenkomsten zijn 

tussen een Bundesland 

en een Nederlandse 

provincie.  
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8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Und sie besucht eine Highschool“ 

(29). 

Werkboek      

“1 Leben und 

wohnen”  

20-21 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken; 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

„1 Lesen“ (20) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A + B 

„6 Das … Nordrhein-Westfalen 

grenzt an die Niederlande“ (20).  

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Schreibe zuerst 

das niederländische Wort hinter 

den Satz. Ergänze danach die 

fehlenden deutschen Wörter in 

den Sätzen. Benutze die Lernbox 

von Lektion 1 auf Seite 42 im 

Textbuch. Ordne zu: want – delen 

– maand – kamer – deelstaat – 

uitwisseling – verdrietig – nemen 

afscheid – buitenland – ruzie“ 

(20).  

 

„4 Sehen“ (20-21)  

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

In deze opdracht zien de 

leerlingen videofragmenten over 

Elena uit Duitsland die voor een 

uitwisseling naar Amerika gaat. 

Opdracht: 

„6 Grammatik“ (21) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 arbeiten  Wie lang arbeitest 

du? – Ich arbeite acht Stunden 

am Tag“. 

„2 rauchen  Wie viele Zigaretten 

… du? – Ich … zehn Zigaretten 

am Tag“. 

„4 reiten  Darf ich fragen, wo du 

… ? – Ich … jeden Tag im 

Wald“. 

„5 glauben  … ihr mir nicht? – 

Doch, wir … dir noch immer“. 

„6 grüßen  Warum … du deine 

Nachbarn nie? – Ich … sie nicht, 

weil ich sie nicht kenne“. 

„7 redet  Warum … ihr nur über 

die Schule? – Das stimmt nicht. 

Wir … auch über das 

Wochenende“. 

„8 wohnen  … Sie noch immer in 

Paris? – Ja, da … ich schon seit 

25 Jahren“. 

„10 baden  Wie lange … du 

jeden Tag? – Ich … nur am 

Morgen etwa fünfzehn Minuten“ 

(21).  

Opdracht: 

„7 Sprechen“ (21) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Opdracht: 
„Arbeitet zu zweit. Lest 

einander jeweils eine 

Frage aus der vorigen 

Aufgabe vor. Der Andere 

antwortet. Wechselt 

danach die Rollen“ (21).  

 

  

„1 Lesen“ (20) 

De deelstaat Nordrhein-

Westfalen staat niet in 

de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB).  
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B) Opdracht kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: deelstaten.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Lies zuerst die Aussagen. Sieh 

dir dann das Video Elena in den 

USA an. Kreuze die richtigen 

Aussagen an“ (20).  

 

„Unterstreiche das Subjekt 

(=onderwerp). Ergänze die 

richtige Verbform. Benutze 

Grammatik A in der Lernbox auf 

Seite 42 im Textbuch“ (21).  

 

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“2 

Schulsystem” 

30-31 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land” uiteenzetten: 

schoolsysteem in Duitsland. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

„1 Schule in Deutschland“ (30) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B 

„In Deutschland können die 

Kinder ab drei Jahren einen 

Kindergarten besuchen. Mit sechs 

Jahren gehen sie in die 

Grundschule, die vier Jahre 

„Worthilfe“ (30) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B 

De woorden, Grundschule 

Mittlere Reife, Abitur en 

Gesamtschule worden in de 

Worthilfe naar het Nederlands 

vertaald. 

„2 Stundenplan“ (31) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B 

Door het lesrooster 

kunnen de Nederlandse 

leerlingen zien hoe een 

schooldag in Duitsland 

eruit ziet.  

„1 Schule in 

Deutschland“ (30) 

Het Duitse 

schoolsysteem wordt 

naast de informerende 

tekst ook door middel 

van twee afbeeldingen 

bij de tekst uitgelegd. 

Daar kunnen de 

leerlingen zien welke 
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Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: het Duitse 

schoolsysteem. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

  

dauert. Mit 10 Jahren müssen sie 

sich zwischen Hauptschule, 

Realschule oder Gymnasium 

entscheiden“ (30). 

 

„In einer Gesamtschule gehen 

alle SchülerInnen gemeinsam in 

die Klassen fünf bis zehn“ (30). 

„Nach der zehnten Klasse machen 

die Hauptschüler den 

Hauptschulabschluss. Die meisten 

Schüler beginnen eine Lehre“ 

(30). 

 

„Realschüler machen nach der 

zehnten Klasse die Mittlere Reife. 

Kinder, die weiter lernen wollen, 

besuchen das Gymnasium und 

machen das Abitur (Klasse elf bis 

dreizehn)“ (30). 

 

„Nach der Realschule haben die 

Schüler auch die Möglichkeit eine 

Ausbildung zu machen. Diese 

Schüler besuchen eine 

Berufsschule“ (30). 

„Das Gymnasium dauert neun 

Jahre. Die Schüler machen das 

Abitur“ (30). 

 

„Eine Unterrichtsstunde in 

Deutschland dauert 4, 50 oder 55 

Minuten. Normalerweise ist der 

Unterricht nur am Morgen. Einige 

Stunden sind aber auch am 

Nachmittag. Es gibt natürlich 

auch Ausnahmen. Viel Schüler 

nehmen am Nachmittag an 

Arbeitsgemeinschaften, so 

„Grundschule – basisschool“. 

„Mittlere Reife – havodiploma“. 

„Abitur – eindexamen vwo“. 

„Gesamtschule – brede 

scholengemeenschap“ (30).  

 

 

 

 

„Stundenplan von Hans 

Lorrach, 8. Klasse Robert 

Schumann Gymnasium“ 

(31). 

onderwijstypen er in 

Duitsland zijn, hoeveel 

jaar dit duurt, in welke 

klassen de leerlingen 

dan zitten en wat voor 

diploma daarmee op het 

einde behaald wordt 

(middelbare school).  
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genannten AGs, teil. An vielen 

Schulen werden AGs angeboten, 

wie zum Beispiel Schulchor, 

Schulband, Sport etc. Das sind 

Kurse, die sie besuchen können 

aber nicht besuchen müssen“ 

(30). 

 

„Die Noten gehen von Eins bis 

Sechs, wobei die Eins die beste 

und die Sechs die schlechteste 

Note ist“ (30).  

Werkboek      

“2 

Schulsystem” 

22-24 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken. 

 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land” uiteenzetten: 

schoolsysteem in Duitsland.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal; 

C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

„9 Hören“ (22) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Weißt du, heute ist 

Donnerstag. Wir haben um 

vierzehn Uhr fünfunddreißig frei“ 

(22).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„5 Ob er über Unterammergau, 

oder aber über Oberammergau 

kommt, oder aber überhaupt nicht 

kommt, ist nicht gewiss“ (22). 

 

Opdracht: 

„A Lies die Sätze. Höre dir 

Fragment 2 an. Achte auf die 

fettgedruckten Buchstaben. B Übt 

zu zweit die Aussprache. Sprecht 

abwechselnd die Wörter und Sätze 

der Aufgaben 8 und 9“ (22).  

 

„10 Wortschatz“ (22) 

„12 Lesen“ (23)  

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2A 

- Kritisch cultureel bewustzijn 

/ politieke educatie: 9+10 

indirecte vergelijking tussen het 

schoolsyteem in Duitsland en dat 

in Nederland (vraag 3 en 4). 

“1. Hoe oud ben je als je aan het 

gymnasium begint”? 

“2. Hoeveel jaar tot en met je 

eindexamen Gymnasium zit je 

alles bij elkaar op school”?  

“3. In welke klas zou je nu in 

Duitsland zitten”? 

“4. Noteer het laatste (Duitse) 

cijfer dat je voor geschiedenis 

hebt gehaald” (23).  

Opdracht: 

„Lies Text 1 auf Seite 30 im 

Textbuch noch einmal. 

Beantworte die Fragen. Stel je 

woont in Duitsland:…“ (23).  

 

„13 Lesen“ (23)  

Can do-descriptoren: 

„14 Schreiben / 

Sprechen“ (23) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C + 4 (Het is 

een gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten / 

klasgenoten dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Opdrachtentypologie: 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen + 

vaardigheden: 2B (De 

leerlingen vertalen voor de 

rol van Miriam de zinnen 

van het gesprek van het 

Nederlands naar het 

Duits).  

Bijvoorbeeld: 

„1 Hallo, Hans Hier!“ 

„2 Hallo! Ik ben het, 

Miriam“. 

„3 Wie geht es dir?“ 

„9 Hören“ (22) 

De dorpen 

Unterammergau en 

Oberammergau staan 

niet in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 
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informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

Kritisch cultureel bewustzijn 

/ politieke educatie:   

9+10                                              

- Indirecte vergelijking tussen 

het schoolsysteem in Duitsland 

en dat in Nederland; 

9. De leerling kan “verschillen 

en 

overeenkomsten/gelijkenissen” 

tussen het cijfersysteem in 

Duitsland en Nederland 

herkennen; 

10. De leerling kan het 

cijfersysteem uit Duitsland 

met dat uit Nederland 

vergelijken. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: het 

cijfersysteem in Duitsland.  

 

Kennis: kennis over de andere 

cultuur: cijfersysteem binnen 

het Duitse onderwijs + 

vaardigheden: leerlingen 

kunnen, op een begrijpelijke 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2A 

„2 Die Schüler gehen in die … . 

Sie sind zwischen 12 und 17 Jahre 

alt“. 

„3 Welche … machst du nach dem 

Gymnasium?“ 

„5 Diese Sechs ist eine … . Ich 

habe meistens gute Noten“ (22).  

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Schreibe zuerst 

das niederländische Wort hinter 

den Satz. Ergänze danach die 

fehlenden deutschen Wörter in 

den Sätzen. Benutze die Lernbox 

von Lektion 2 auf Seite 43 im 

Textbuch. Ordne zu: Realschule – 

zum Beispiel – mit entscheiden – 

Abschluss – dauern – Unterricht 

– Ausnahme – Ausbildung“ (22).  

 

„11 Lesen“ (22)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2A 

“1 De Hauptschule en de 

Realschule duren even lang”. 

“2 Op een Gymnasium doen 

leerlingen Abitur”. 

“3 Op een Gesamtschule zitten 

leerlingen van allerlei niveau bij 

elkaar in de klas”. 

“4 Na de Realschule gaan veel 

leerlingen een stageplek zoeken”.  

“5 Als je elf jaar oud bent zit je op 

de Grundschule”.  

“6 Het beste cijfer dat je kunt 

halen in Duitsland is een 1” (22). 

Opdracht: 

Kritisch cultureel bewustzijn / 

politieke educatie: 9+10 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis: 1B 

- Kennis + vaardigheden: 3 

Het cijfersysteem uit Duitsland 

wordt met dat uit Nederland 

vergeleken.  

De leerlingen schrijven Duitse 

cijfers voor de Nederlandse 

cijfers op en schrijven de 

Nederlandse vertaling op van de 

betekenis van deze cijfers:  

„sehr gut, gut, befriedigend, 

ausreichend, mangelhaft en 

ungenügend” (23) 

Opdracht:  

„Schreibe deutsche Schulnoten. 

Übersetze die Wörter“ (23).  

 

„4 Ik voel me beroerd. 

Maar morgen ga ik weer 

naar school“.  

„5 Was machst du 

eigentlich den ganzen 

Tag?“ 

„6 Ik doe huiswerk. Wat 

hebben we op voor 

morgen?“ (23).  

Opdracht:  

„Lies den Stundenplan auf 

Seite 31 im Textbuch. 

Notiere die deutsche 

Übersetzung. Arbeitet zu 

zweit. Fuhrt abwechselnd 

das Gespräch in beiden 

Rollen“ (23).  

 

„18 Grammatik“ (24) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen)  

„5 Ken je mij niet? – 

Kennst du mich … ?“ (24) 

Opdracht:  

„Lies die Sätze. Ergänze 

das fehlende Wort. 

Benutze Grammatik C in 

der Lernbox auf Seite 43 

im Textbuch“ (24).  
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manier voor een Duitstalige 

gesprekspartner, in het Duits 

over het cijfersysteem binnen 

het onderwijs communiceren: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

3. Schriftelijke opdracht “met 

een reflecterende vergelijking” 

over een cultureel aspect. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken + 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) Opdracht “die als doel 

een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen heeft” in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Lies Text 1 auf Seite 30 im 

Textbuch. Kreuze die richtigen 

Aussagen an“ (22).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      
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“3 Am Telefon” 

32-33 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land” uiteenzetten: 

schoolsysteem in Duitsland. 

 

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen; 

C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. F) Opdracht die de 

betekenis van woorden in de 

Duitse taal weergeeft: 

weergave van kennis over het 

culturele karakter in de 

betekenis van een woord. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken + 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren: 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3B 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- houdingen +  vaardigheden: 

2B 

“Kan reageren op korte vragen 

over zichzelf en anderen”. 

“Kan zeggen wat hij (niet) leuk 

vindt”. 

“Kan informatie over zichzelf 

geven”. 

“Kan informatie vragen en geven 

over welbevinden” (32).  

 

„Keinen Bock mehr“ (32)  

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3C + 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten / klasgenoten dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Bijvoorbeeld:  

„Miriam  Hallo! Miriam“. 

„Hans  Tag, Hans hier. Wie geht 

es dir?“ 

„Miriam  Es geht mir schlecht“. 

„Hans  Das tut mir Leid. Wieso?“ 

„Miriam  Ich habe keinen Bock 

mehr auf die Schule“. 

„Hans  Aber warum denn?“ 

„Miriam  Ich habe total viele 

Hausaufgaben. Ich habe für nichts 

anderes mehr Zeit. 

„Hans  Aber deine Noten sind 

doch okay, oder?“ 

„2 Party“ (32)  

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3C + 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten / klasgenoten 

dus wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Bijvoorbeeld:  

„Miriam  Hallo!“ 

„Hans  Ja, hallo, hier Hans noch 

mal“. 

„Miriam  Ja?“ 

„Hans  Ich möchte dich zu 

meiner Party am Samstag 

einladen“. 

„Miriam  Cool. Hast du 

Geburtstag“? (32). 

 

„3 Schulfächer“ (33) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 2A  

Een leerling vertelt wat voor 

cijfers hij voor vakken op school 

heeft +  

„Der Mathelehrer ist super. 

Meine Note: Zwei. In Deutsch 

habe ich eine Vier. Die Lehrerin 

ist okay. In Physik habe ich eine 

Zwei-Drei. Die Lehrerin ist ganz 

nett. Englisch mag ich nicht. Ich 

habe eine Fünf. Ich verstehe 

nichts. Erdkunde ist cool. Da 

habe ich eine Eins. Es macht 

auch Spaß. In Sport habe ich 

eine Drei. Sport ist meistens toll. 

Der Musiklehrer ist ganz streng. 

Ich habe eine Drei. Das ist in 

Ordnung. In Biologie haben wir 

die Direktorin als Lehrerin. Ich 

„Redemittel“ (33)  

Can do-descriptoren:   

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten / vrienden 

dus wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- houdingen +  

vaardigheden: 2B 

Bijvoorbeeld: 

“Je kunt informatie 

vragen”. 

„Kom je vanavond bij 

mij? – Kommst du heute 

Abend zu mir?“ 

„Kom je naar mijn feest? 

– Kommst du zu meiner 

Party?“ 

„Ben je jarig? – Hast du 

Geburtstag?“ 

„Wat doe je op het 

moment? – Was machst du 

im Moment?“ (33).  

 

“Je kunt reageren op 

vragen over je zelf en 

anderen”. 

„Het maakt me niet uit. – 

Es ist mir egal“. 

„De docent Duits is 

aardig. – Der 

Deutschlehrer ist nett“. 

„Het heeft wat opgeleverd. 

– Es hat sich gelohnt“. 

[…] 
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2. B) Opdracht “die als doel 

een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen heeft” in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.   

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Miriam  Nee, eben nicht. Mathe 

und Geschichte: eine Sechs“ (32).  

habe eine zwei. Chemie wird 

langsam besser: eine Vier. In 

Geschichte habe ich eine Eins-

Zwei. Der Unterricht ist aber 

langweilig“ (33).  

„Ik nodig je uit op mijn 

feestje. – Ich lade dich zu 

meiner Party ein“ (33). 

 

„Worthilfe“ (33) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1F 

„Text 1  Bock – zin“ 

„Text 3 nett – aardig“ 

(33).  

Werkboek      

“3 Am Telefon” 

25-26 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land” uiteenzetten: 

schoolsysteem in Duitsland. 

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

„20 Schreiben“ (25) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 4 (Het is een gesprek 

tussen twee leeftijdsgenoten / 

klasgenoten dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

“1 Hoe gaat het met jou?” 

“3 Je cijfers zijn toch in orde, of 

niet?” 

“5 Wat doe je dan nu?” 

“Ik wil je graag voor mijn feestje 

uitnodigen”. 

“8 Het spijt je. Bedankt voor je 

belletje” (25).  

Opdracht: 

„Zieh dir die Zeichnung auf Seite 

32 im Textbuch an. Hör die 

Gespräche und lies mit auf Seite 

32 im Textbuch. Schreibe danach 

„23 Schreiben / Sprechen“ (26)  

Can do-descriptoren:   

Kennis: 4 (Het is een gesprek 

tussen twee leeftijdsgenoten / 

vrienden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B (De leerlingen vertalen de 

zinnen uit 1 rol van het 

Nederlands naar het Duits en 

moeten het gesprek uiteindelijk 

kunnen zonder de zinnen in het 

werkboek als hulpmiddel te 

gebruiken).  

Bijvoorbeeld: 

„1 Wie geht es dir?“ 

„2 Het gaat slecht met me“. 

„24 Schreiben / 

Sprechen“ (26) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 2A 

Opdrachtentypologie 

- Kennis: 1B 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

(De leerlingen schrijven 

een tekstje over hun 

school in het Duits en 

vertellen daarna over 

zichzelf aan een 

klasgenoot / vriend. 

Daarvoor moeten zij de 

klassen en cijfers 

gebruiken volgens het 

Duitse onderwijssysteem. 

Dit onderscheidt zich van 
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1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: het Duitse 

onderwijssysteem.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken + 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2) A + B Opdracht “die als 

doel een productieve omgang 

met het niet begrijpen en niet 

kunnen heeft” in de vorm van 

vrij spreken en schrijven.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

die Übersetzung der Sätze auf“ 

(25).  

 

  

„3 Oh, du kommst heute Abend 

also nicht zu mir?“ 

„4 Het spijt me. Ik heb geen 

tijd“. 

„5 Wieso nicht? Es ist noch 

früh am Abend“. 

„6 Hoe laat is het?“ (26).  

Opdracht:  

„Übersetze die Sätze und notiere 

sie in der rechten Spalte. 

Benutze die Gespräche auf Seite 

32 im Textbuch. Übt das 

Gespräch zu zweit. Übt so lange, 

bis ihr es beide mit der rechten 

Spalte abgedeckt führen könnt“ 

(26).  

 

het Nederlandse 

onderwijssysteem).  

Opdracht:  

„A Berichte über deine 

Schule. Schreibe in ganzen 

Sätzen…- hoe je school 

heet;- in welke plaats je 

school zich bevindt; - in 

welke klas je zit (Ich gehe 

in die…); - wat je 

lievelingsvak is; - welke 

vakken je nog meer leuk 

vindt en welke niet; - 

welke cijfers je hebt;- dat 

je graag goede cijfers 

hebt; - of je veel of weinig 

voor een proefwerk moet 

leren; - hoe je school vindt 

(saai, leuk,…). […] C Du 

erzählst einem Freund 

über dich selber. Schreibe 

zehn Wörter aus den 

Sätzen der Aufgabe 23 auf. 

Du sprichst anhand dieser 

Wörter“ (26). 

 

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“4 Medien” 

34-35 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

„1 Schule kostet geld“ (34) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

„3 Wetten, dass…?“ (35) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis: 1B 

- Vaardigheden: 8 

„Worthilfe“ (35) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

„Text 2 Tafel – 

schoolbord“ (35).  

„1 Schule kostet geld“ 

(34) + „2 Das digitale 

Klassenzimmer“ (34) + 

„3 Wetten, dass…?“ 

(35) 
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Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: CeBIT in 

Hannover, tv-show in 

Duitsland; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

De leerlingen zien een video over 

dat naar school gaan geld kost en 

waar dan van betaald wordt.  

„Du gehst in die Schule. Aber 

Schule ist nicht gratis. Das 

Gebäude, die Einrichtung, die 

Lehrer, alles muss bezahlt 

werden. Und wer bezahlt das 

alles? Das machen wir alle 

zusammen. Schulen werden aus 

den Steuern, die deine Eltern 

bezahlen, finanziert“ (34). 

 

„2 Das digitale Klassenzimmer“ 

(34) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 1A 

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis: 1 A + B 

- Vaardigheden: 8 

De leerlingen zien een video over 

de nieuwste ontwikkelingen op 

het gebied van onderwijs en 

computers.  

„Auf der CeBIT in Hannover 

wurden die neuesten 

Entwicklungen auf dem Gebiet 

Computer und Unterricht gezeigt“ 

(34).  

De leerlingen zien een video 

over de televisieshow Wetten, 

dass…?  

“Eine der bekanntesten 

Fernsehshows in Deutschland 

heißt Wetten, dass…? Thomas 

Gottschalk, der Moderator der 

Sendung bis Ende 2011, 

empfängt viele bekannte Gäste“ 

(35).  

De opdrachten bij deze 

videos en bijbehorende 

teksten in het tekstboek 

hebben niet reflectie op 

de situatie als doel.  

 

„2 Das digitale 

Klassenzimmer“ (34) 

De stad Hannover staat 

niet in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

 

Werkboek      
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“4 Medien” 

27-28 

Can do-descriptoren: 

Kennis:                                          

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: CeBIT in 

Hannover.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

„25 Lesen“ (27) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B  

“2 Op de CeBIT in Hannover 

worden vooral nieuwe 

schoolboeken gepresenteerd”. 

“3 In de uitzendingen van Wetten, 

dass…? Laten sterren dingen zien 

waarmee ze bekend geworden 

zijn”. 

“4 Thomas Gottschalk was de 

presentator van het programma 

Wetten, dass…?” (27).  

Opdracht: 

„Lies die Texte 1, 2 und 3 auf 

Seite 34 und 35 im Textbuch. 

Kreuze die richtigen Aussagen 

an“ (27).  

 

„26 Wortschatz“ (27) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3A 

„2 Dieses Buch musst du 

unbedingt lesen. Es ist sehr 

spannend“. 

„4 Ihr könnt besser 

hereinkommen. Draußen ist es so 

kalt“. 

„5 Ihr könnt diese Aufgabe am 

besten gemeinsam machen. Dann 

könnt ihr einander helfen“ (27).  

Opdracht: 

„Übersetze die fettgedruckten 

Wörter. Die Wörter stehen in der 

Lernbox von Lektion 4 auf Seite 

45 im Textbuch. Ordne zu: 

gebouw – beslist – daarom – in 

„27 Sehen“ (27) + „28 Sehen“ 

(27) + „29 Sehen“ (27) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De leerlingen zien video’s over 

dat naar school gaan geld kost en 

waar dan van betaald wordt, over 

de nieuwste ontwikkelingen op 

het gebied van onderwijs en 

computers en over de 

televisieshow Wetten, dass…? 

Opdracht 27: 

„Lies die Aussagen. Sieh dir das 

Video Schule kostet Geld an. 

Streiche die falschen Aussagen 

durch“ (27).  

Opdracht 28: 

„Lies die Aussagen. Sieh dir das 

Video Digitales Klassenzimmer 

an. Kreuze die richtigen 

Aussagen an“ (27).  

Opdracht 28: 

„Lies die Aussagen. Sieh dir das 

Video Wetten, dass…? an. 

Umkreise die richtigen 

Aussagen“ (27).  

 

„31 Grammatik“ (28) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3A 

„3 Bis wie spät schläfst du am 

Samstag?“ 

„4 Du hast mir unglaublich 

geholfen!“ 

„7 Was isst du am liebsten?“ 

(28). 

Opdracht: 

„32 Grammatik“ (28) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A 

„2 woont  Er … in 

Hamburg“ (28). 

 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3A 

„5 helpen  Es ist nett, 

wenn ihr uns dabei …“. 

„6 Kom  … du auch zu der 

Party?“ 

„9 gegeten  Was habt ihr 

gestern …?“ (28). 

 

Opdracht: 

„Unterstreiche das 

Subjekt (=onderwerp) im 

Satz. Übersetze die 

Verbform“ (28).  

 

„33 Schreiben / 

Sprechen“ (28)   

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

„1 lesen  Ich … gerne 

Romane. – Was … du 

gerne?“ 

„2 schlafen  Warum … 

Peter nicht mehr? – Er hat 

erst zwei Stunden …“. 

„3 helfen  … du mir mit 

Mathe? – Dann … ich dir 

mit Deutsch“. 

„25 Lesen“ (27) 

De stad Hannover staat 

niet in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

„27 Sehen“ (27) + „28 

Sehen“ (27) + „29 

Sehen“ (27) 

Deze opdrachten hebben 

niet reflectie op de 

situatie als doel.  

 

„32 Grammatik“ (28) 

De stad Hamburg staat 

in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 
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4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

plaats van – mogen – maar – tot 

nu toe – ongeveer – samen – naar 

binnen komen“ (27).  

„Schreibe den Infinitiv (= hele 

werkwoord) des Verbs hinter den 

Satz. Benutze Grammatik D aus 

der Lernbox auf Seite 45 im 

Textbuch“ (28).  

 

 

 

 

 

  

„4 essen  Was … du am 

liebsten? – Ich … am 

liebsten Pizza“. 

„5 wohnen  Wo … du? – 

Ich … in der 

Montfoortstraße“ (28).  

Opdracht:  

„A Schreibe die richtigne 

Verbformen in die Sätze. B 

Lest einander vor. Der 

Eine liest die Sätze aus der 

ersten Spalte (=kolom), 

der Andere die Sätze aus 

der zweiten Spalte. 

Wechselt danach die 

Rollen“ (28).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“5 Anders” 

36-37 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. F) Opdracht die de 

betekenis van woorden in de 

Duitse taal weergeeft: 

weergave van kennis over het 

„1 Die Internetschule“ (36)   

Can do-descriptoren:   

Kennis: 4 (Jongeren (onder de 16 

jaar) zijn de doelgroep van de 

tekst dus wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

„Wir berichten von einer Schule, 

die es nur im Internet gibt. Wie 

Schüler dort lernen, könnt ihr hier 

lesen“ (36).  

„Worthilfe“ (36) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1F 

„Tafel – bord“ (36). 
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culturele karakter in de 

betekenis van een woord. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“5 Anders” 

29-31 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land” uiteenzetten: 

schoolsysteem in Duitsland. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: het Duitse 

schoolsysteem.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

„36 Wortschatz“ (29) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1 Ich … nicht, dass du das 

gemacht hast“. 

„4 Du … mir dabei doch helfen!“ 

„5 Wenn du willst, … ich es dir“. 

„8 Es ist doch …, dass er nicht 

mehr mit dir redet“ (29).  

Opdracht: 

„Schreibe das richtige 

niederländische Wort hinter den 

Satz. Schreibe danach das 

deutsche Wort in den Satz. Die 

Wörter stehen in der Lernbox von 

Lektion 5 auf Seite 46 im 

Textbuch. Ordne zu helemaal – 

gek – bovendien – zou – begrijp – 

vaak – leg uit – huiswerkklas – 

bijles – proefwerk:“ (29).  

 

„39 Grammatik“ (30) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„2 hören … Von wem hast du das 

(gehoord)?  gehörtet   gehört“ 

(30).  

Opdracht: 

„Schreibe zunächst auf, in welche 

Spalte in Grammatik E aus der 

Lernbox auf Seite 46 im Textbuch 

„40 Wiederholung“ (30-31) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3A 

„1 hij  Hat … dich gestern 

angerufen?“ 

„2 zijn  Wie spät … ihr in der 

Stadt?“ 

„3 waar … wohnst du?“ 

„4 hebben  Ihr … morgen 

bestimmt Zeit für mich“. 

„8 heb  Von wem … du das 

gehört?“ 

„9 vijfde  Das ist schon das … 

Mal, dass du das machst“. 

„10 jullie  Kommt … auch zum 

Spiel?“ 

„11 zal   Ich … dich morgen 

anrufen“. 

„13 kom  Wann … du zu mir?“ 

„14 u  Herr Müller, sind … auch 

da?“ (31).  

Opdracht: 

„Notiere bei jedem Satz die 

passende Nummer aus der 

Inhaltsangabe der Toolbox auf 

Seite 164 im Textbuch. Ergänze 

dann den Satz“ (30).  

 

„41 Grammatik“ (31) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„42 Sprechen“ (31) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Opdracht: 

„Arbeitet zusammen. Lest 

einander die Fragen und 

Antworten aus Aufgabe 41 

vor. Wechselt die Rollen“ 

(31).  

 

„43 Extra“ (31)  

Can do-descriptoren:   

Kennis: 2A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B 

Opdracht: 

„Notiere noch fünf 

Schulfächer in der Tabelle 

und schreibe darunter die 

deutschen Noten und was 

sie bedeuten“ (31).  
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6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

das Verb vor dem Satz gehört. 

Unterstreiche danach das richtige 

zweite Partizip (= voltooid 

deelwoord)“ (30).  

 

 

 

 

 

 

„1 lesen  Was … du am 

liebsten?“ 

„2 sein  Wo … du gestern 

gewesen?“ 

„3 reden  Worüber … deine 

Schwester die ganze Zeit?“ 

„4 komen … du auch zu mir?“ 

„6 haben  …ihr morgen 

vielleicht Zeit dafür?“ 

„8 werden  … du das noch 

schaffen?“ 

„9 regnen  … es bei euch?“ 

„10 haben  In welcher Stunde … 

ihr Physik?“ 

„11 wohnen  Wo … ihr?“ 

„12 reisen  Wohin … du 

nächstes Jahr?“ (31). 

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Verbform“ (31). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“6 Leistungen” 

38-39 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. A) De leerling “kan zijn 

basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Duitsland; 

B) De leerling “kan zijn 

basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: het 

dagelijkse leven van een 

leerling uit Duitsland; 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

„1 Meine Woche“ (38) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 2B 

De leerlingen krijgen een blik in 

het dagelijkse leven van een 

leerling uit Duitsland door een 

weekplanning in een agenda. 

„So sieht die Woche von Jane 

aus“ (38).  

 

„2 Jane, 13“ (38) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 2B 

De leerlingen krijgen een blik in 

het dagelijkse leven van een 

„3 Horst, 14“ (39) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 2B 

De leerlingen krijgen een blik in 

het dagelijkse leven van een 

leerling uit Duitsland, doordat 

deze leerling daarover in de tekst 

vertelt.  

„Schule ist bei mir am 

wichtigsten. Dann erst kommen 

die Freunde, und danach kommt 

der Fußball. Erst wenn für die 

Schule alles geregelt ist, ist Zeit 

für meine Hobbys“ (39).  

 

„Redemittel“ (39) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3A 

„Ben jij slecht in Duits? – 

Bist du schlecht in 

Deutsch?“ (39). 

 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Je kunt zeggen wat je van 

je schoolvakken vindt” 

(39). 

Door de teksten in deze 

paragraaf krijgen de 

leerlingen informatie 

over het verloop van het 

dagelijkse leven van 

leerlingen uit Duitsland. 

Dit dagelijkse leven is 

bij leerlingen 

verschillend en is niet 

specifiek afhankelijk 

van de cultuur in het 

Duitstalige gebied.  
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aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: het Duitse 

schoolsysteem.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

 

leerling uit Duitsland, doordat 

deze leerling daarover in de tekst 

vertelt.  

„Neben der Schule mache ich 

auch noch viele andere Sachen. 

Ich bin in einem Hockeyverein 

und trainiere zwei Mal in der 

Woche, am Dienstag und am 

Donnerstag. Am Samstag haben 

wir meistens ein Spiel. Jeden 

Morgen trage ich Zeitungen aus. 

Am Montag habe ich in der ersten 

Stunde Mathematik. Das ist 

schwierig für mich. In der zweiten 

Stunde habe ich dann Geschichte“ 

(38).  

 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 2A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B 

„Auf meinem Zeugnis hatte ich in 

Geschichte eine Zwei, in 

Mathematik leider nur eine vier“ 

(38).  

 

 

 

 

„Am Dienstag ist mein längster 

Schultag. Dann habe ich bis 

14.30 Uhr Unterricht“ (39).  

 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 2A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B 

„Meine Noten in diesen 

Fächern? Na, meistens reicht es 

für eine Eins oder Zwei“ (39). 

 

„4 Heiner, 13“ (39) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 2B 

De leerlingen krijgen een blik in 

het dagelijkse leven van een 

leerling uit Duitsland, doordat 

deze leerling daarover in de tekst 

vertelt.  

„Ich habe meistens nicht so 

lange Schule und ich habe am 

Nachmittag eigentlich immer 

frei. Nur der Donnerstag gefällt 

mir nicht. In der ersten Stunde 

habe ich Physik, dann eine 

Doppelstunde Deutsch. Nach der 

Pause kommen dann Erdkunde 

und Englisch. Dann wieder 

Pause und dann Sport. Ich bin 

erst um 15.30 Uhr fertig. Nach 

der Schule mache ich meinen 

Sport, also Fitness, und treffe 

mich mit Freunden“ (39).  

 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 2A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B 

Bijvoorbeeld:                             

„In het eerste uur heb ik 

natuurkunde. – In der 

ersten Stunde habe ich 

Physik“. 

„Engels is vervelend. – 

Englisch ist langweilig“. 

„Op dinsdag heb ik zes 

uur les. – Am Dienstag 

habe ich sechs Stunden“. 

„Ik vind wiskunde 

moeilijk. – Ich finde 

Mathematik schwierig“ 

(39). 
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 „Meine Noten in Deutsch und 

Mathematik sind sehr gut. Da 

schreibe ich fast immer eine 

Eins“ (39). 

Werkboek      

“6 Leistungen” 

31-33 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. B) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: het 

dagelijkse leven van een 

leerling uit Duitsland.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

Kritisch cultureel bewustzijn 

/ politieke educatie:   

9+ 10. Indirecte vergelijking 

tussen het dagelijkse leven van 

een leerling uit Duitsland en 

dat van een leerling in 

Nederland.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

„44 Wortschatz“ (31-32) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3A 

„2 op woensdag  Wie spät fängst 

du … an?“ 

„7 ’s avonds  Was machst du am 

Wochenende …?“ 

„9 op vrijdag  Wie spät hast du … 

frei?“ (31-32).  

Opdracht: 

„Übersetze die niederländischen 

Wörter. Benutze die Wörter aus 

der Lernbox von Lektion 6 auf 

Seite 47 im Textbuch“ (31).  

 

„45 lesen“ (32) + „47 Lesen“ 

(32)  

Can do-descriptoren:   

Kennis: 2B 

De leerlingen beantwoorden 

vragen over de teksten van  

Jane, Horst en Heiner uit het 

tekstboek (38-39 TB).  

Opdracht 45: 

„Lies den Wochenplan von Jane 

auf Seite 38 im Textbuch. 

Beantworte die Fragen auf 

Niederländische. 1 Wat moet Jane 

op maandagavond doen? 2 Op 

welke twee dagen traint Jane? 3 

Waar moet ze op 

woensdagmorgen aan denken? 4 

Op welke dag ziet ze Else en 

Melanie?“ (32).  

„46 Schreiben“ (32) 

Can do-descriptoren:   

Kritisch cultureel bewustzijn / 

politieke educatie:  9 + 10 

(Indirecte vergelijking tussen het 

dagelijkse leven van een leerling 

uit Duitsland en dat van een 

leerling in Nederland: In het 

tekstboek zien de leerlingen 

teksten waarin leerlingen over 

hun dagelijks leven vertellen en 

een weekplanning in een agenda. 

Door met behulp van deze 

teksten zelf een weekplanning op 

te stellen vindt er een indirecte 

vergelijking plaats tussen het 

dagelijkse leven van een leerling 

uit Duitsland en dat van een 

leerling in Nederland).   

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- houdingen + vaardigheden: 

2A (De leerlingen maken een 

eigen weekplanning in het 

Duits). 

Opdracht: 

„Mache deinen eigenen 

Wochenplan. Benutze den 

Wochenplan von Jane im 

Textbuch und eventuell ein 

Wörterbuch. Schreibe bei jedem 

Tag wenigstens drei Sachen auf 

(Besuche, Schulsachen, Sport, 

„51 Schreiben“ (33) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- houdingen + 

vaardigheden: 2A 

(De leerlingen schrijven 

een Duitse tekst over 

schoolvakken). 

Opdracht:  

„Schreibe einen Text 

(ungefähr 100 Worte). 

Schreibe: - welke vakken 

je hebt; - welk vak je 

gemakkelijk en welk vak je 

moeilijk vindt; - welk vak 

je interessant en welk vak 

je niet zo interessant vindt; 

- welk vak je belangrijk en 

welk vak je onbelangrijk 

vindt; - aan welk vak je 

echt een hekel hebt; - 

welke schooldag voor jou 

het moeilijkst is; - welke 

vakken je op 

vrijdagmiddag hebt. B 

Unterstreiche in deinem 

Text alle Verbformen. 

Kreise das dazugehörige 

Subjekt ein und 

kontrolliere, ob die 

Verbformen stimmen. 

Tausche deinen Text mit 

einem Klassenkameraden 
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Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Opdracht 47: 

„Lies zunächst die Aussagen. Lies 

danach die Texte auf Seite 38 und 

39 im Textbuch. Notiere die 

richtigen Namen. 1 Ik vind de 

donderdag niet zo leuk. 2 Op 

maandag heb ik het eerste uur 

wiskunde. 3 Op mijn rapport hat 

ik voor wiskunde een 4. 4 Ik ben 

goed in natuurkunde en 

wiskunde“ (32). 

Verabredungen, Freunde, Noten, 

Hausaufgaben). Ergänze die 

Wochentage in deinem 

Wochenplan“ (32). 

 

 

 

  

aus. Dein Klassenkamerad 

kontrolliert deinen Text. 

Besprecht dann eure 

beiden Texte. C Mache 

eine korrigierte 

Endversion deines Textes. 

Speichere sie in deinem 

Portfolio“ (33).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Miniprojekt” 

40-41 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken; 

 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Duitsland en 

Zwitserland.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

Kritisch cultureel bewustzijn 

/ politieke educatie:   

„1 Tipps und Noten“ (40) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 4 

(Jongeren (onder de 16 jaar) zijn 

de doelgroep van de tekst dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

„Hier gibt es ein paar Tipps ,wie 

du bessere Noten bekommen 

kannst. Du lernst, wie du die 

Hausaufgaben besser 

organisieren kannst“ (40).  

„2 Verschiedene Noten“ (40) 

Can do-descriptoren:   

- Kennis: 2A 

- Kritisch cultureel bewustzijn 

/ politieke educatie: 9 + 10 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1B 

- Kennis + vaardigheden: 3 

(Vergelijking tussen het 

Nederlandse, Duitse en 

Zwitserse cijfersysteem). 

„Noten in Deutschland – cijfers 

in Nederland“  

„Noten in der Schweiz – cijfers 

in Nederland“ (40)  

 

 

 

„3 Zeugnis“ (41) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 1A  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„Dom-Gymnasium Köln  

Konrad-Adenauer-Strasse 

14  51135 Köln“ (41).  

 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 2A (schoolsyteem 

Duitsland).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B 

„Klasse 8a” 

„LEISTUNGEN: Noten: 

sehr gut 1, gut 2, 

befriedigend 3, 

ausreichend 4, mangelhaft 

5, ungenügend 6“.  

„Arbeitsgemeinschaften: 

(AG)“ (41). 

„3 Zeugnis“ (41) 

De stad Köln staat in de 

Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 
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9. De leerling kan “verschillen 

en 

overeenkomsten/gelijkenissen” 

tussen het cijfersysteem in 

Duitsland, Zwitserland en 

Nederland herkennen; 

10. De leerling kan het 

cijfersysteem uit Duitsland en 

Zwitserland met dat uit 

Nederland vergelijken.  

  

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: het Duitse 

schoolsysteem. 

 

Kennis: kennis over de andere 

cultuur: cijfersysteem in 

Duitsland en Zwitserland + 

vaardigheden: leerlingen 

kunnen, op een begrijpelijke 

manier voor een Duitstalige 

gesprekspartner, in het Duits 

over het cijfersysteem op 

school communiceren: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 
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3. Schriftelijke opdracht “met 

een reflecterende vergelijking” 

over een cultureel aspect. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287).  

Werkboek      

“Miniprojekt” 

34-35 
Can do-descriptoren: 

 Kennis: 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Duitsland en 

Zwitserland.   

 

Kritisch cultureel bewustzijn 

/ politieke educatie:   

9 + 10. Indirecte vergelijking 

tussen het Duitse en het 

Nederlandse onderwijssysteem 

door middel van een rapport. 

 

Kritisch cultureel bewustzijn 

/ politieke educatie:   

9.  De leerling kan “verschillen 

en 

overeenkomsten/gelijkenissen” 

tussen het cijfersysteem in 

Duitsland, Zwitserland en 

Nederland herkennen; 

10. De leerling kan het 

cijfersysteem uit Duitsland en 

Zwitserland met dat uit 

Nederland vergelijken.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

„53 Schreiben“ (34) + „54 

Schreiben“ (34) 

Can do-descriptoren:   

- Kennis: 2A (schoolsyteem 

Duitsland).  

- Kritisch cultureel bewustzijn / 

politieke educatie: 9 + 10  

(De leerlingen zien in het 

tekstboek een rapport van een 

Duitse leerling en door ook een 

rapport voor zichzelf te maken in 

het Duits vindt er een indirecte 

vergelijking  

tussen het Duitse en en 

Nederlandse onderwijssyteem 

plaats. Zo kunnen de leerlingen er 

bijvoorbeeld achterkomen dat er 

geen Arbeitsgemeinschaften zijn 

in het Nederlandse onderwijs en 

dit dus ook in Nederland niet op 

het rapport zal staan. Verder zien 

de leerlingen ook wat de 

overeenkomsten zijn. Deze zullen 

zij ook in hun eigen ontwerp van 

het rapport zetten). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1B 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- houdingen +  vaardigheden: 

2A (De leerlingen maken een 

rapport in het Duits).   

„55 Schreiben“ (34-35) 

Can do-descriptoren:   

-  Kennis: 2A  

- Kritisch cultureel bewustzijn 

/ politieke educatie: 9 + 10  

(Vergelijking tussen het Duitse, 

Zwitserse, Nederlandse 

cijfersysteem). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1B 

- Kennis + vaardigheden: 3 

(Vergelijking tussen het 

Nederlandse, Duitse en 

Zwitserse cijfersysteem).  

Opdracht:  

„Lies Text 2 auf Seite 40 im 

Textbuch. Erstellt zu viert ein 

Quiz über Noten und 

Bewertungen“ (34).  

[…] 

“Jullie werken in viertallen. Hoe 

ga je te werk? – Jullie maken 

tien Nederlandse vragen met per 

vraag vier multiplechoice-

antwoorden in het Nederlands. 

Zie het voorbeeld. Maak vragen 

over cijfers en beoordelingen in 

woorden (sehr gut, schlecht, 

enz.) in Zwitserland, Duitsland 

en Nederland (zie tekst 2)” (34). 

[…] 

„56 Internet“ (35)  

Can do-descriptoren:   

Kennis: 2A (schoolsyteem 

Duitsland).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1B 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- houdingen +  

vaardigheden: 2A 

(De leerlingen maken 10 

vragen in het Duits over 

het cijfersysteem in 

Duitsland).  

Opdracht:  

„Erstellt ein Quiz im 

Internet oder im ELO 

deiner Schule. Werk in 

viertallen. Maak een quiz 

die je op internet zet op of 

de ELO (Elektronische 

Leeromgeving 

(itslearning, Teletop, 

NetSchool, enz.) van je 

school. Maak 10 Duitse 

vragen over cijfers en 

beoordelingen met Duitse 

mulitplechoise-

antwoorden [sic]“ (35).  

[…] 

“Doe de quizzen van je 

klasgenoten” (35). 
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Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: het Duitse en 

Zwitserse schoolsysteem.  

 

Kennis: kennis over de andere 

cultuur: cijfersysteem in 

Duitsland en Zwitserland + 

vaardigheden: leerlingen 

kunnen, op een begrijpelijke 

manier voor een Duitstalige 

gesprekspartner, in het Duits 

over het cijfersysteem op 

school communiceren: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

3. Schriftelijke opdracht “met 

een reflecterende vergelijking” 

over een cultureel aspect. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

Opdracht 53: 

„Entwirf ein Zeugnis. – Ontwerp 

in je schrift een Duits 

schoolrapport. Gebruik tekst3 op 

blz. 41 van het tekstboek als 

voorbeeld. Bedenk hoe je het 

rapport wilt vormgeven. Teken het 

logo van je school. Noteer de 

naam van je school, je klas, je 

voor- en achternaam, je adres, en 

je woonplaats. – Maak ruimte 

voor een handtekening en voor 

jouw eigen opmerkingen (= 

Bemerkungen des Schülers). – 

Noteer voor welke periode het 

rapport is. – Noteer de Duitse 

cijfers. Zie het voorbeeld (tekst 2) 

in het tekstboek. – Je kunt ook een 

kleine foto van de school erbij 

plakken“ (34).  

Opdracht 54: 

„Schreibe einen Text über dein 

Zeugnis. Schrijf een tekst met de 

titel Bemerkungen van ongeveer 

30 woorden in het Duits. Schrijf 

op je zelfontworpen rapport: - wat 

je van je rapport vindt; - welk vak 

goed gaat; welk vak slecht gaat; -

wat je anders gaat aanpakken in 

de volgende periode. Gebruik de 

tekst Tipps und Noten op blz. 40 

van je tekstboek” (34). 

“Maak een antwoordblad met 

daarop de antwoorden op de tien 

vragen. Op het antwoordblad 

staat welk cijfer je krijgt bij 

hoeveel goede antwoorden” 

(34).  

 

„Voorbeeld 1  Sander uit Den 

Haag heeft een 6 voor Duits. 

Welk cijfer heeft hij in 

Zwitserland? 

a een 4        c een 6 

b een 5        d een 5” (35).  
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4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode   Opmerkingen 

Tekstboek      

“Lernbox” 

42-47 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken. 

 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Duitsland.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: deelstaten, het 

„1 leben und wohnen“ (42)  

Can do-descriptoren:   

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A + B 

„das Bundesland  In welchem 

Bundesland liegt München?  de 

deelstaat“ (42).  

 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3A 

„traurig  Du weinst. Warum bist 

du traurig?  verdrietig“ (42).  

 

„2 Schulsystem“ (43) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 2A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B 

„die Ausbildung   Die Ausbildung 

an der Berufsschule dauert vier 

Jahre.  de opleiding“.  

„die Grundschule  Wenn Kinder 

sechs Jahre alt sind, gehen sie in 

die Grundschule.  de 

basisschool“. 

„die Hauptschule   Nach der 

Hauptschule hat er als Elektriker 

gearbeitet.  het vmbo“ 

„Redemittel“ (44) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3A 

“Kom je op mijn feest? – 

Kommst du zu meiner Party?” 

“Wat ben je nu aan het doen? – 

Was machst du jetzt?” 

“Wanneer ben je jarig? – Wann 

hast du Geburtstag?” 

“Welk cijfer heb je voor Frans? 

– Welche Note hast du in 

Französisch?” 

“Ik nodig je uit voor mijn 

feestje. – Ich lade dich zu meiner 

Party ein”. 

“Nodig je je zus ook uit? – 

Lädst du deine Schwester auch 

ein?” (44).  

 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 2A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (Duitse 

schoolsysteem, cijfersysteem) 

“Ik heb een 10 voor biologie – 

Ich habe eine 1 in Biologie” 

(44).  

 

„4 Medien“ (45) 

Can do-descriptoren:   

„5 Anders“ (46)  

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3A 

„verrückt  Das kannst du 

nicht machen! Du bist 

verrückt!  gek“.  

„verstehen  Wir verstehen 

deine Antwort wirklich 

nicht. begrijpen“. 

„würdest  Würdest du 

mich morgen abholen? 

zou“ (46). 

 

„6 Leistungen“ (47) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3A 

„‘s middags  Was machst 

du am Nachmittag?  am 

Nachmittag“ (47).  

 

„Redemittel“ (47) 

Can do-descriptoren:   

Kennis: 3A 

“Bevalt jouw rooster je? – 

Gefällt dir dein 

Studenplan?” 

“Wat bevalt jou beter, 

geschiedenis of Duits? – 

Was gefällt dir besser, 

In de Lernbox staan 

woorden en zinnen 

(Redemittel) die de 

leerlingen voor dit 

hoofdstuk leren. Ook 

wordt hier de 

grammatica voor dit 

hoofdstuk uitgelegd.  

 

„1 leben und wohnen“ 

(42)  

De stad München staat 

in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 
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Duitse schoolsysteem, het 

Duitse cijfersysteem.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

„die Realschule  Mein Freund 

geht in die Realschule.  de havo“ 

(43). 

 

„3 Am Telefon“ (44)  

Can do-descriptoren:   

Kennis: 2A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B 

„het eindexamen vwo / 

gymnasium  Der Schulabschluss 

am Gymnasium heißt Abitur.  Das 

Abitur“ (44).  

Kennis: 3A 

„etwa  Dazu brauchst du etwa 

eine halbe Stunde.  ongeveer“. 

„hereinkommen  Wollt ihr nicht 

hereinkommen? Hier ist es 

gemütlich!  naar binnen 

kommen“. 

„unbedingt  Du musst dir diesen 

Film unbedingt ansehen.  

beslist“ (45).  

Geschichte oder 

Deutsch?” 

“Vind jij Frans 

belangrijk? – Findest du 

Französisch wichtig?” 

“Hoe goed ben jij in 

biologie? – Wie gut bist du 

in Biologie?” 

“Ben je het met me eens? 

– Bist du mit mir 

einverstanden?” (47). 

 

Kapitel 3 Zu Hause     

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek                 

“1 Austausch in 

den USA” 

49 

Can do-descriptoren: 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Tolle Erfahrung“ (49) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

(De leerlingen zien fragmenten uit 

een videodagboek van het Duitse 

meisje Elena dat voor een 

uitwisseling in Amerika is).  

Bijvoorbeeld: 

„Elena hatte am Anfang oft 

Heimweh. Sie hat geweint und 

wollte nach Hause. Inzwischen 

sind mehr als drei Monate 

vergangen. Sie hat sich an das 

Leben in Kalifornien gewöhnt. Sie 

fühlt sich sehr wohl da. Und in ihr 

Videotagebuch kommen fast nur 

noch schöne Erinnerungen“.  

  „Tolle Erfahrung“ (49) 

In deze tekst wordt niet 

de Duitse cultuur met de 

Nederlandse vergeleken, 

maar de Amerikaanse 

cultuur met de Duitse 

cultuur door middel van 

het verhaal van Elena uit 

Duitsland die in 

Amerika is voor een 

uitwisseling en daar een 

Highschool bezoekt:  

„Freundschaften sind 

oberflächlicher als in 

Deutschland“ (49) 

„Die Amerikaner sind 

herzlich, spontan. Es 

gibt Poolpartys und oft 

schönes Wetter“ (49).  
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„A Ins Videotagebuch kommen 

mittlerweile vor allem nur schöne 

Erinnerungen“. 

„B Elena besucht in Kalifornien 

eine private Highschool“. 

„C Die Klassenarbeiten sind nicht 

schwer. Spickzettel sind erlaubt“. 

„D Spontane Poolpartys und fast 

immer gutes Wetter“ (49).  

Werkboek      

“1 Austausch in 

den USA“ 

36-37 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal. 

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

„3 Sehen“ (36) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

(Deze opdracht hoort bij de 

fragmenten uit het videodagboek 

van het Duitse meisje Elena dat 

voor een uitwisseling in Amerika 

is).  

Opdracht: 

„Lies zunächst die Aussagen. Sieh 

dir das Video Elena. Ein halbes 

Jahr in den USA an. Kreuze die 

richtigen Aussagen an“ (36).  

 

 

 

 

 

 

„5 Grammatik“ (37) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 Ist ihr Garten wirklich 

winterfit?“ 

„3 Isst dein Hund nur Fleisch?“ 

„4 Fahren eure Eltern in 

Urlaub?“ 

„6 Sind Ihre Schuhe neu?“ (37).  

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Schreibe die 

Übersetzung der unterstrichenen 

Wörter auf. Benutze Grammatik 

A in der Lernbox auf Seite 62 im 

Textbuch“ (37).  

 

„6 Schreiben“ (37) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 das  Wo ist (jouw) dein 

Zimmer?“ 

„3 der  Steht (jullie) … 

Fernseher in der Küche?“ 

„4 MZ  Herr Karsten, sind das 

(uw) … Fotos?“ 

„5 der  Weißt du wo (mijn) … 

Laptop ist? -  Ja, (jouw) … 

Laptop liegt auf dem 

Fensterbrett“ (37).  

„7 Sprechen“ (37)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

klasgenoten / 

leeftijdsgenoten / 

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie: 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

zelf vragen en antwoorden 

in het Duits met behulp 

van voorgegeven 

bezittelijke 

voornaamwoorden, 

zelfstandige 

voornaamwoorden en 

woordparen).  

Bijvoorbeeld: 

„Possessivpronomen  

mein – Substantiv  Vater 

(der) – Wortpaare  alt – 

jung“. 
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vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

Opdracht: 

„Ergänze die richtigen 

Übersetzungen. Das Geschlecht 

steht vor dem Satz. ‘Mz’ = 

‘Mehrzahl’ (=meervoud). 

Benutze Grammatik A in der 

Lernbox auf Seite 62 im 

Textbuch“ (37). 

„Possessivpronomen  dein 

– Substantiv  Bruder (der) 

– Wortpaare  nett-

unfreundlich“ (37).   

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Führt 

ein Gespräch. Reiht die 

Sätze wie zu einer Kette 

aneinander. Mit Hilfe der 

Wortpaare stellt jeder 

abwechselnd eine Frage. 

Der Andere antwortet. 

Verwendet dabei immer 

das Gegenteil (zum 

Beispiel: alt – jung). De 

Antwort besteht immer aus 

zwei Sätzen. Ihr stellt 

beide fünf Fragen. Benutzt 

möglichst viele 

Possessivpronomen 

(=bezittelijke 

voornaamwoorden). 

Voorbeeld: Ist dein Vater 

alt? – Nein, mein Vater ist 

nicht alt. Er ist jung.  Ist 

sein Bruder jung? – Nein, 

sein Bruder ist nicht jung. 

Er ist alt“ (37).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“2 Zimmer und 

Häuser” 

50-51 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

„1 Anna F.“ (50)  

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis: 1D 

„1 Anna F.“ (50)         

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 

(Jongeren (onder de 16 jaar) zijn 

de doelgroep die in de tekst 

„Worthilfe“ (50)           

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

„Stock – verdieping“ (50).  

 

„1 Anna F.“ (50)                          

De opdrachten in het 

werkboek bij deze tekst 

hebben niet reflectie op 

de situatie als doel.  
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specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. D) Opdracht die kennis over 

Oostenrijk weergeeft: 

Landeskunde: de Oostenrijkse 

zangeres Anna F.; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

- Vaardigheden: 8 

(De leerlingen lezen een interview 

met de Oostenrijkse zangeres 

Anna F.).  

Bijvoorbeeld:  

„Kennt ihr die junge 

österreichische Pop-Rock 

Sängerin Anna F.? Ein Journalist 

der Wiener International (WI) 

stellte ihr einige Fragen über ihr 

Zimmer“ (50).  

 

„Anna:  Mein Zimmer befindet 

sich im ersten Stock. Bei der Tür, 

am Fenster steht ein Tisch. Vor 

dem Fenster steht eine große 

Pflanze. Rechts davon stehen ein 

Lautsprecher und ein blaues Bett. 

Neben dem Bett steht mein 

Schminktisch. Über dem 

Schminktisch steht ein zweiter 

Lautsprecher. Über dem Bett 

hängt ein großer Fernseher“ […] 

(50).  

worden aangesproken dus wordt 

er een informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

„Kennt ihr die junge 

österreichische Pop-Rock 

Sängerin Anna F.? Ein 

Journalist der Wiener 

International (WI) stellte ihr 

einige Fragen über ihr Zimmer“ 

(50).  

 

De zangeres Anna F. wordt door 

de journalist met een informele 

aanspreekvom aangesproken: 

„WI:  Kannst du dein Zimmer 

beschreiben?“ 

„WI:  Ist es für dich wichtig dein 

Zimmer aufzuräumen?“ 

„WI:  In welchem Stil ist dein 

Zimmer eingerichtet?“ 

„WI:  Hast du ein 

Lieblingsmöbelstück?“ 

„WI  Mit welcher Farbe würdest 

du die Wände streichen?“  

„WI  Was ist an deinem Zimmer 

besonders toll?“ 

„WI:  Dein neuer Freund kommt 

zu Besuch. Was machst du mit 

deinem Zimmer?“ 

„WI :  Mit wem möchtest du 

gerne in deinem Zimmer sein?“ 

(50).  

„Worthilfe“ (51)     

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

„Text 2  Meer – zee“ (51).  

 

 

„2 Traumhaus“ (51) + 

„3 Haus der Zukunft“ 

(51) 

In de teksten komen 

verschillende 

mogelijkheden van 

wonen aan bod. Deze 

gaan niet specifiek over 

wonen in Duitsland of 

een ander Duitstalig 

land. Zo gaat de tekst 

Haus der Zukunft over 

wonen in een 

wolkenkrabber in Dubai 

(51).  

 

Werkboek      

“2 Zimmer und 

Häuser” 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

„10 Wortschatz“ (38) 

Can do-descriptoren: 

„15 Schreiben / Sprechen“ (39) 

Can do-descriptoren: 

„16 Grammatik“ (40)  

Can do-descriptoren: 

„11 Lesen“ (38)  
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38-40 1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

Kennis: 3A 

„2 Welchen Beruf möchtest du in 

… ausüben?“ (38).  

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Notiere zuerst das 

niederländische Wort hinter dem 

Satz. Ergänze dann die 

Übersetzung der fehlenden Wörter 

in den Sätzen. Benutze die 

Lernbox von Lektion 2 auf Seite 

63 im Textbuch. Drei Wörter 

bleiben übrig. Ordne zu: 

verdieping – kleur – bevallen – 

achter – nooit – toekomst – 

belangrijk – nodig hebben – 

reusachtig – naast“ (38). 

 

„11 Lesen“ (38)  

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

(Deze opdracht hoort bij het 

interview uit het tekstboek met de 

Oostenrijkse zangeres Anna F. op 

pagina 50 in het TB).  

Opdracht: 

„Lies Text 1 auf Seite 50 im 

Textbuch. Kreuze die richtigen 

Aussagen an. 1 Anna woont op de 

tweede verdieping van een groot 

huis. 2 Er staat een luidspreker 

boven Anna’s opmaaktafel. 3 

Onder het bureau ligt veel papier. 

4 Anna’s kamer wordt door haar 

moeder opgeruimd. 5 Anna houdt 

van moderne meubels. 6 Het liefst 

zou ze haar kamer in felle kleuren 

willen verven. 7 Als haar nieuw 

Kennis: 4 (Het is een gesprek 

tussen twee leeftijdsgenoten / 

klasgenoten dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie: 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B (De leerlingen vertalen de 

vragen van het gesprek van het 

Nederlands naar het Duits en 

formuleren hier zelf antwoorden 

in het Duits bij).  

Bijvoorbeeld: 

“1 Kun je je kamer beschrijven? 

- …” 

“2 Waar bevindt zich jouw 

kamer? - …” 

“3 Welke kleur heeft je bed? - 

…” 

“4 Waar staat je kast? - …” 

“5 Wat staat op je bureau? - … 

auf dem Schreibtisch”. 

“6 Wat ligt daar voor het raam? 

- … da vor dem Fenster?” (39).  

Opdracht:  

„A Übersetze die Fragen. 

Benutze das Interview mit Anna 

F. auf Seite 50 im Textbuch. B 

Wie ist das bei dir? Beantworte 

die Fragen für deine Situation. 

Benutze die Fragen und Wörter 

aus dem Interview mit Anna F. C 

Arbeitet zu zweit. Stelle einem 

Klassenkameraden die zehn 

Fragen. Tauscht die Rollen“ 

(39).  

 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„3 diese – Woche – Stadt 

– Königin – die – in – 

Nächste – besucht – 

Nordrhein-Westfalen. 

Nächste Woche ….“. 

„4 der – nach – um 5 Uhr 

– abgefahren – Gestern – 

Hamburg – ist – Zug. 

Gestern …“ (40).  

Opdracht: 

„Bilde Sätze. Notiere die 

Wörter in der richtigen 

Reihenfolge. Benutze 

Grammatik B in der 

Lernbox auf Seite 63 im 

Textbuch“ (40).  

 

 

 

 

 

 

Deze opdracht heeft niet 

reflectie op de situatie 

als doel.  

 

„16 Grammatik“ (40)  

De stad Hamburg staat 

in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 

 

De deelstaat Nordrhein-

Westfalen staat niet in 

de legenda in het 

tekstboek.  
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het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

[sic] vriend komt, bergt ze alle 

geheime spullen op“ (38).  

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“3 Cooles 

Zimmer” 

52-53 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal. 

C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B 

“Kan informatie over concrete 

onderwerpen geven of vragen”. 

„2 Aufräumen“ (53) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

„Hallo erst mal,“. 

„Hallo Mariell,“ (53). 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„Für die nächsten zwei Jahre 

kümmest du dich nicht um dieses 

Zimmer“ (53). 

„Worthilfe“ (53) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

„Text 1  geklappt – 

gelukt“ (53).  
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(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. F) Opdracht die de 

betekenis van woorden in de 

Duitse taal weergeeft: 

weergave van kennis over het 

culturele karakter in de 

betekenis van een woord. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

“Kan iets of iemand beschrijven” 

(52). 

 

„1 Zimmer eingerichtet“ (52) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

„Alex  Hier Alex”. 

„Robin  Hallo Alex, ich bin’s“. 

„Alext  Tag Robin“! (52).  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (Het is een gesprek 

tussen twee vrienden / bekenden 

dus wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt. 

„Alex  Was meinst du?“ […] 

„Alex  Ja. Aber du, ich bin echt 

müde“.  

„Robin   Du gehst jetzt schlafen?“ 

„Alex   Ja. Kommst du morgen 

vorbei?“ 

„Robin   Dein neues Zimmer 

bewundern? Gerne!“ (52). 

 

„Redemittel“ (53) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B 

“Je kunt je kamer beschrijven” 

(53). 

Bijvoorbeeld: 

“Aan de voorkant is het raam. – 

Vorn ist das Fenster”. 

“De muren zijn bruin. – Die 

Wände sind braun”. 

“Aan de muur hangen posters. 

– An der Wand hängen Poster”. 

“Aan het plafond hangt een 

lamp. – An der Decke hängt eine 

Lampe” (53).  

Werkboek      

“3 Cooles 

Zimmer” 

41-43 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

„23 Wiederholung“ (41) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 die  Mit (wie) … kommst du 

morgen?“ (41).  

„27 Schreiben“ (42-43) 

 + „28 Sprechen“ (43) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C + 4 (Het is een 

gesprek tussen twee vrienden / 

„29 Sprechen“ (43) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  
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aanspreekvormen in de Duitse 

taal. 

C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven en spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

 

  

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B (De leerlingen moeten het 

gesprek uiteindelijk in het Dutis 

kunnen voeren zonder de zinnen 

van het gesprek in het werkboek 

te zien en vertalen de zinnen van 

één rol van het Nederlands naar 

het Duits).  

Bijvoorbeeld:   

„1 Hallo, hier Leon! – 2 Hallo 

Leon, ik ben het“. 

„3 Tag Karl. Wie geht’s? – 4 

Goed ik ben tevreden“.  

„5 Welche Farben hast du 

benutzt? – 6 De muren zijn bruin 

en het tapijt wit“ (42).  

Opdracht 27:  

„Schreibe die Sätze auf Deutsch. 

Benutze das Gespräch und die 

Redemittel auf Seite 53 im 

Textbuch“ (42). 

 

Opdracht 28: 

„Arbeitet zu zweit. Führt das 

Gespräch mit der rechten Spalte 

abgedeckt. Tauscht die Rollen“ 

(43).  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

(Eerst beschrijven de 

leerlingen schriftelijk de 

inrichting van hun kamer. 

Daarna vertellen zij 

mondeling aan een 

klasgenoot hoe hun kamer 

eruit ziet en gebruiken 

daarvoor alleen 10 

steekwoorden uit de 

zinnen die zij bij opdracht 

A hebben opgeschreven).  

Opdracht: 
„A Schreibe über die 

Einrichtung deines 

Zimmers. Benutze die 

Lernbox auf Seite 64 und 

die Redemittel auf Seite 53 

im Textbuch. Schreibe … - 

dat je kamer op de begane 

grond / 1e verdieping / 2e 

verdieping / op de zolder 

is; – hoe groot je 

klerenkast is, wat de kleur 

ervan is en wat erin zit; – 

wat er op de vloer ligt en 

wat de kleur ervan is; - 

wat er naast de deur staat 

of hangt; - wat de kleur is 

van de muren en wat er 

aan de muren hangt; - dat 

de volgende dingen in je 

kamer staan: boeken, bed, 

tv, bureau, computer, 

bank, tafel. In meinem 

Zimmer stehen Bücher, 

ein Bett, ein …, ein … . B 

Unterstreiche in deinem 
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

  

Text alle Wörter aus der 

der-Gruppe. Kreise die 

Wörter aus der ein-

Gruppe ein. Sieh dir das 

Beispiel an. Tausche dann 

mit einem Mitschüler 

deine Arbeit. Ihr korrigiert 

gegenseitig eure Texte. 

Besprecht die Fehler. 

Beispiel: Mein Computer 

ist neu.  C Schreibe auf 

einem Zettel zehn 

wichtigen Wörter aus den 

Sätzen auf. D Erzähl 

einem Freund über die 

Einrichtung deines 

Zimmers. Du sprichst 

anhand der Wörter. Nimm 

das Gespräch auf. 

Speichere es in deinem 

Portfolio“ (43).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“4 Wertvoll” 

54-55 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

„1 Neuschwanstein“ (54) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A + B + C 

„Ludwig II. Von Bayern ließ das 

Schloss von 1869 bis 1886 im Stil 

einer alten Ritterburg bauen. Das 

Schloss liegt in Bayern, nicht weit 

von der Stadt Füssen und 

ungefähr 130 km von München 

entfernt.  

Ludwig II. lebte nur 170 Tage auf 

Neuschwanstein. Damals waren 

„Worthilfe“ (54)  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1F 

„See – meer“ (54). 

 

„2 Ludwig II.“ (54) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A + B + C 

„Ludwig II. von Bayern wurde 

am 25. August 1845 im Schloss 

Nymphenburg in München 

geborgen“.  

„3 Die Zugspitze“ (55) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A + B 

„Die Zugspitze ist der 

höchste Berg 

Deutschlands. Auf der 

Zugspitze befindet sich 

auch der größte Gletscher 

Deutschlands. 

Der Berg ist 2962 Meter 

hoch und liegt an der 

Grenze zu Österreich, im 

„1 Neuschwanstein“ 

(54) 

De stad München staat 

in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de berg zien. 

 

De stad Füssen, de 

deelstaat Bayern en de 

Starnberger See staan 

niet in deze Legenda.  
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Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Schloss 

Neuschwanstein, Ludwig II., 

Schloss Nymphenburg en  

Zugspitze; 

C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

  

das Erdgeschoss mit der Küche, 

die Königswohnung, der 

Thronsaal im dritten Stock und 

der Sängersaal im vierten Stock 

fertig“. 

„Am 10. Juni 1886 wurde Ludwig 

II. als König abgesetzt und 

gefangen genommen. Drei Tage 

später fand man ihn tot im 

Starnberger See. Der See befindet 

sich in der Nähe vom Schloss. 

Niemand weiß, ob es Selbstmord 

oder Mord war“.   

„Sein Märchenschloss 

Neuschwanstein bringt viel Geld. 

Es ist eine Goldgrube. Jedes Jahr 

kommen über eine Million 

Touristen zum Schloss. 

Neuschwanstein gehört heute zu 

den meistbesuchten Schlössern 

und Burgen Europas. Im Sommer 

kommen täglich mehr als 6.000 

Besucher“ (54).  

„Er wurde mit 18 Jahren König 

von Bayern und regierte von 

1864 bis 1886. Er hatte 

intensiven Kontakt zu seiner 

Cousine Kaiserin Elisabeth 

(Sissi) von Österreich. Der 

König hat sich immer sehr für 

Musik und Architektur 

interessiert. Er ließ die Schlösser 

Neuschwanstein, Linderhof und 

Herrenchiemsee bauen“.  

„Das Leben des Märchenkönigs 

und sein geheimnisvoller Tod 

fasziniert die Menschen in allen 

Teilen der Welt. Filme, 

Theaterstücke, Musicals und 

viele Bücher machen Ludwig II. 

zu einem der ersten „Popstars“ 

der Geschichte. Und zu einem 

der bekanntesten Könige aller 

Zeiten“ (54).  

 

 

Bundesland Bayern, bei 

Garmisch-Partenkirchen. 

Jedes Jahr kommen viele 

Tausende Besucher auf die 

Zugspitze. Es gibt 

Restaurants, 

Pommesbuden und ein 

Internetcafé. Man kann Ski 

fahren und Snowboarden. 

Im neunzehnten 

Jahrhundert hat man den 

Berg zum ersten Mal 

vermessen“ (55).  

 

 

 

In de afbeelding bij tekst 

3 „3 Die Zugspitze“ 

kunnen de leerlingen de 

geografische ligging van 

Schloss Neuschwanstein 

en de deelstaat Bayern 

zien (55).  

 

„2 Ludwig II.“ (54) 

De stad München staat 

in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de berg zien. 

 

De deelstaat Bayern 

staat niet in deze 

legenda.  

 

In de afbeelding bij tekst 

3 „3 Die Zugspitze“ 

kunnen de leerlingen de 

geografische ligging van 

de deelstaat Bayern zien 

(55). 

 

„3 Die Zugspitze“ (55) 

De berg Zugspitze en de 

plaats Garmisch-

Partenkirchen staan in 

de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de berg en 

de plaats zien. 
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De deelstaat Bayern 

staat niet in deze 

legenda.  

In de afbeelding bij deze 

tekst kunnen de 

leerlingen  

de geografische ligging 

van 

de Zugspitze en de 

deelstaat Bayern zien.  

 

„4 Bedrohte Tiere“ 

(55) 

Gaat over een 

internationaal verdrag 

dat handel met 

bedreigde diersoorten 

verbied. Is een 

internationaal thema en 

niet een thema dat 

specifiek uit de 

Duitstalige cultuur 

komt.  

Werkboek      

“4 Wertvoll” 

44-46 

Can do-descriptoren: 

Kennis 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland verstrekken.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

Vaardgheden: 

„30 Schauen“ (44) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland)  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A (Duitsland) + B + C 

(Schloss Neuschwanstein en 

Ludwig II.)  

“1. Welke koning is op de foto te 

zien en hoe heet het kasteel”.  

“3. Waar staat het kasteel in 

Duitsland”?  

“Wat is de Zugspitze”? (44).  

 

Opdrachtentypologie:  

„33 Lesen“ (44) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A( Duitsland) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A (Duitsland) + B 

(Zugspitze).  

“1 Hoe hoog is de Zugspitze en 

waar ligt de berg precies?” 

“2 Wat kun je zoal doen op de 

Zugspitze? Noem drie dingen” 

(44).  

Opdracht: 

„Lies Text 3 und 4 auf Seite 55 

im Textbuch. Beantworte die 

Fragen“ (44).  

„37 Grammatik“ (45) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„3 Was hast du gegen den 

Spieler? Was hast du 

gegen ihn? door hem / 

tegen hem“. 

„4 Du und Pim, durch 

euch habe ich jetzt viele 

Freunde.  door jullie / 

voor jullie “ (45). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 B 

„30 Schauen“ (44) + 

„33 Lesen“ (44) 

De berg Zugspitze staat 

in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de berg zien.  

 

„31 Wortschatz“ (44) 

De stad Keulen staat in 

de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 
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8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Schloss 

Neuschwanstein en Ludwig 

II., de stad Keulen en de 

Bodensee en de Zugspitze; 

C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde; 

D) Opdracht om de voorkennis 

over Schloss Neuschwanstein 

vast te stellen.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Kennis: 1B (Schloss 

Neuschwanstein).  

“2. Ken je het kasteel? Zo ja, 

waarvan?” (44).  

Opdracht: 

„Sieh dir die Bilder, die Texttitel 

und die einleitenden Sätze auf 

Seite 54 und 55 im Textbuch an. 

Beantworte danach die Fragen“ 

(44) 

 

„31 Wortschatz“ (44) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland)  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A (Duitsland,  

Oostenrijk en Zwitserland) B 

(Bodensee).                                  

„1 Wir müssen eine Stunde mit 

dem Zug fahren. Köln ist nicht … 

weg von uns“. 

„2 Wie weit ist Köln von Arnhem 

…? – Ungefähr zwei Stunden“.  

„3 Welcher … liegt in 

Deutschland, Österreich und der 

Schweiz? Der Bodensee“ (44).  

Opdracht: 

„Ergänze in den Sätzen die 

fehlenden Wörter. Benutze die 

Lernbox von Lektion 4 auf Seite 

65 im Textbuch. Zwei Wörter 

bleiben übrig. Ordne zu: entfernt 

– See – in der Nähe – weit – Zum 

Beispiel – ebenfalls – zerstören – 

schützen“ (44).  

 

„32 Lesen“ (44)  

Opdrachtentypologie:  

 

„34 Sehen“ (45) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1 B + C (Schloss 

Neuschwanstein en Ludwig II.) 

- Vaardigheden: 8 

(De leerlingen zien een video 

over de teksten Neuschwanstein 

en Ludwig II. uit het tekstboek) 

(54).  

Opdracht: 

„Lies die Aussagen. Sieh dir 

danach das Video Schloss 

Neuschwanstein an. Kreuze die 

richtigen Aussagen an“ (45).  

 

„35 Sehen“ (45) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1 A + B + C 

(Zugspitze).  

- Vaardigheden: 8 

De leerlingen zien een video bij 

de tekst Die Zugspitze uit het 

tekstboek (55).  

“1. In welke deelstaat ligt de 

berg?” 

“3 Wat is er in 1820 met de berg 

gedaan?” (45).  

Opdracht: 

„Lies die Aussagen. Sieh dir 

danach das Video Der Zugspitze 

an. Beantworte die Fragen“ 

(45).  

 

„36 Sehen“ (45) 

(Schloss Neuschwanstein). 

„1 Schloss 

Neuschwanstein ist für 

mich das schönste Schloss 

der Welt.  voor mij / 

zonder mij“ (45).  

 

Opdracht: 

„Sieh dir Grammatik D in 

der Lernbox auf Seite 65 

im Textbuch an. Lies die 

folgenden Sätze. 

Unterstreiche die richtige 

Übersetzung der 

fettgedruckten Wörter“ 

(45). 

 

„39 Grammatik“ (46) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 zonder hem  Gehst du 

…  … nach haus?“ 

„2 voor jullie  Das ist eine 

CD … …“.  

„4 tegen u  Ich weiß nicht, 

was er … … hat, Frau 

Kern“. 

„5 door jou  … … wird 

diese Welt erst schön!“ 

„6 voor wie … … 

interessierst du dich?“ 

(46).  

Opdracht: 

„Ergänze die richtigen 

Formen. Benutze 

Grammatik D in der 

Lernbox auf Seite 65 im 

Textbuch“ (46). 

 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 

 

De Bodensee staat niet 

in deze legenda. 

 

„35 Sehen“ (45) 

De deelstaat Bayern 

staat niet in de legenda 

in het tekstboek (182-

183 TB). 

 

„34 Sehen“ (45) + „35 

Sehen“ (45) + „36 

Sehen“ (45) 

Deze opdrachten hebben 

niet reflectie op de 

situatie als doel.  
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Kennis: 1 B + C 

(Schloss Neuschwanstein en 

Ludwig II.) 

 “1 Het kasteel is in de 19e eeuw 

gebouwd”.  

“2 Lodewijk II was de neef van 

keizerin Sissi” (44).  

“4 Er komen jaarlijks meer dan 

een miljoen toeristen naar 

Neuschwanstein” (44).   

Opdracht:  

„Lies die Texte 1 und 2 auf Seite 

54 im Textbuch. Kreuze danch die 

richtigen Aussagen an“ (44).  

 

 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8  

Opdrachtentypologie:  

Vaardigheden: 8 

De leerlingen zien een video bij 

de tekst Bedrohte Tiere uit het 

tekstboek (55).  

Opdracht: 

„Sieh dir das Video Artenschutz 

an. Kreuze die richtigen 

Aussagen an“ (45). 

„40 Grammatik“ (46) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“3 Jouw vader is tegen 

ons. …”. 

“6 Het gaat om jullie! …” 

(46).  

Opdracht: 

„A Übersetze die Sätze. 

Benutze Grammatik A und 

D in der Lernbox auf Seite 

62 und 65 im Textbuch. B  

Arbeitet zu zweit. Tausche 

mit einem Mitschüler dein 

Arbeitsbuch. Korrigiere 

die Sätze. Besprecht die 

Fehler“ (46).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“5 Tierparks” 

56-57 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

„1 Deutsche Zoos“ (56) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A   

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A + B (dierentuinen in 

Duitsland).  

Bijvoorbeeld:  

„Deutsche Zoos. Viele Kinder und 

Erwachsende gehen gerne in den 

Tierpark. Welche Tierparke git es 

unter anderem in Deutschland?“ 

(56). 

 

„1 Dinosaurier-Park 

Münchehagen“. 

„2 Filmtierpark Enschede“. 

„2 Führungen“ (57) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A   

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A + B (dierentuin in 

Münster).  

Bijvoorbeeld:  

„Der Zoo in Münster bietet 

Führungen zu verschiedenen 

Themen an. Es gibt noch viel 

mehr. Hier schon mal zwei 

Beschreibungen“ (57). 

 

„Wir stellen die afrikanische 

Tiere des Allwetterzoos vor und 

erklären, wie sie in Afrika leben 

 „1 Deutsche Zoos“ (56) 

De stad Osnabrück en 

de plaats „Enschede (bei 

Celle)“ staan in de 

Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad en 

de plaats zien. 

 

Münchehagen, Ströhen 

en Nordharz staan niet 

in deze legenda.  

 

„2 Führungen“ (57) 
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Landeskunde: dierentuinen in 

Duitsland.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

  

„Im Filmtierpark des Joe 

Bodemann-Zentrums bei Celle 

leben bekannte Tiere aus Film und 

Fernsehen“.  

„Naturtierpark Ströhen“. 

„Nordharzer Schlangen-

paradies“. 

„Osnabrücker Zoo“. 

„Im wunderschönen Zoo 

Osnabrück gibt es einmalig in 

Deutschland einen unterirdischen 

Zoo mit Maulwürfen und 

Regenwürmern“ (56).  

und was in Münster anders ist“ 

(57). 

De stad Münster staat in 

de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 

Werkboek      

“5 Tierparks” 

46-50 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

„42 Hören“ (46) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A   

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A + B (dierentuin in 

Münster).  

“1 In welke stad bevindt zich de 

dierentuin Allwetterzoo? – In 

Münster” (46).  

Opdracht: 

„Lies die Fragen. Höre dir 

danach Fragment 1 an. 

Beantworte die Fragen“ (46). 

 

„51 Grammatik“ (48) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen). 

„Er kauft es für dich. HIJ – 

HEM“. 

„2 Kannst du ihn anrufen? …“. 

„4 Mein Bruder kann dich morgen 

von der Schule abholen“ (48).  

Opdracht: 

„53 Grammatik“ (49) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 4 (Het is een 

gesprek tussen twee vrienden / 

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A + B (dierentuin in 

Münster).  

Bijvoorbeeld:  

„Münster (liggen) … nicht weit 

von Holland“ 

„Kennst du den Zoo in Münster? 

Wenn ja, wie (vinden) …  du den 

Allwetterzoo“? (49).  

[…] 

„Ich (brengen) … dir einen 

Flyer mit“. 

[…] 

„Was (vinden = halten) … du 

davon? Meine Schwester 

(vinden) … das für eine tolle 

Idee! Wir (uitnodigen) … dich 

dan …!“ (49). 

„58 Sprechen“ (50) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (Informele 

aanspreekvormen). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

zinnen in het Duits met 

behulp van steekwoorden. 

Daarnaast maken ze zelf 

ook nog drie vragen in het 

Duits, waarop de andere 

leerling in het Duits 

antwoord).  

„1 der sein – dein 

Computer – alt?  Ist dein 

Computer alt” – Nein, er 

ist neu“.  

„2  die sein – eure Küche 

– schön?“ 

„3 die sein – ihre Lampen 

– altmodisch?“ 

„42 Hören“ (46) + „53 

Grammatik“ (49) 

De stad Münster staat in 

de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 
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Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: dierentuin in 

Münster 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

„Lies Grammatik F in der 

Lernbox auf Seite 66 im Textbuch. 

Bestimmte in den folgenden Sätze, 

ob du die unterstrichenen Satzteile 

durch HIJ oder durch HEM 

ersetzen (=vervangen) kannst“ 

(48).   

 

„52 Grammatik“ (48)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„3 jullie  Geht … auch in den 

Zoo?“ 

„4 jou  Das Geschenk ist für …“. 

„5 u  Wir besuchen … am 

Wochenende“ (48).  

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Ergänze die 

richtigen Formen. Übersetze 

danach die Sätze. Benutze 

Grammatik D in der Lernbox auf 

Seite 65 im Textbuch“ (48).  

 

 

 

Opdracht: 

„Ergänze im folgenden Text die 

fehlenden Verben. Benutze 

Grammatik E in der Lernbox auf 

Seite 66 im Textbuch und die 

Toolbox Nummer 01, 02 und 15 

im Textbuch“ (49).  

 

„54 Grammatik“ (49) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 Habt ihr das Haus gekauft?“ 

„3 Wir sehen uns morgen“. 

„4 Wo wohnt Ihre Schwester?“ 

(49).  

Opdracht: 

„Kreuze an, ob es sich um ein 

Personal - (= persoonlijk) oder 

ein Possessivpronomen 

(=bezittelijk voornaamwoord) 
handelt. Notiere die 

Übersetzung“ (49). 

 

„55 Grammatik“ (49)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„2 haar  Lädt dich … Freund 

zum Essen ein?“ 

„5 uw  Bleibt … Sohn heute 

Abend zu Hause?“ 

„6 jouw  … Mutter bringt dir 

das Buch“. 

„7 jullie Hat … Tochter gute 

Noten in Deutsch?“ (49). 

Opdracht: 

„Ergänze die fehlenden Wörter. 

Benutze Grammatik A in der 

Lernbox auf Seite 62 im 

Textbuch“ (49). 

„4 das sein – sein Haus – 

groß?“ (50)  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Stellt 

euch gegenseitig Fragen 

und gebt Antwort. 

Formuliert drei eigene 

Fragen. Antwortet in 

ganzen Sätzen. Benutzt in 

jeder Antwort das 

Gegenteil. Die Wörter 

stehen in der vorigen 

Aufgabe“ (50). 

 

„59 Grammatik“ (50)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A                     

„2 das  jou  Wo ist … 

Handy? - … liegt auf dem 

Bett“.  

„5 die  jullie  Wo ist … 

Mutter? Warum? – Es ist 

ein Paket für … 

gekommen“. 

„8 der  uw  Wo ist … 

Fotoapparat? – Liegt … 

im Auto? Ich kann … nicht 

finden“ (50). 

Opdracht: 

„Ergänze in den Sätzen 

die richtigen Formen. In 

der ersten Spalte steht das 

Geschlecht der 

Substantive (= 

zelfstandige 

naamwoorden). Benutze 

Grammatik A en D in der 

Lernbox auf Seite 62 und 

65 im Textbuch“ (50). 
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Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“6 Ideal” 

58-59 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. F) Opdracht die de 

betekenis van woorden in de 

Duitse taal weergeeft: 

weergave van kennis over het 

culturele karakter in de 

betekenis van een woord. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven en spreken. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2A 

“Kan iets opschrijven over 

zichzelf of over anderen” (58).  

„Worthilfe“ (58) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1F 

„ans Meer - naar de zee“ (58). 

 

„Redemittel“ (59) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Je kunt bechrijven hoe en 

waar je woont” (59).  

Bijvoorbeeld: 

“Ik woon in de buurt van 

Amsterdam. – Ich wohne 

in der Nähe von 

Amsterdam”. 

“Mijn vriend woont in een 

stad. – Mein freund wohnt 

in einer Stadt”. 

“Mijn oma woont in een 

dorp. – Meine Oma wohnt 

in einem Dorf”. 

“Ik woon op het 

platteland. – Ich wohne 

auf dem Land”. 

“Wij hebben een 

appartement. – Wir haben 

eine Wohnung” (59).  

 

“Je kunt beschrijven wat 

je doet” (59). 

Bijvoorbeeld: 

“Ik ga soms naar de 

bioscoop. – Ich gehe 

manchmal ins Kino”. 

“We gaan vaak naar de 

disco. – Wir gehen oft in 

die Disko”. 
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“Ik spreek graag met 

mijn vrienden af. – Ich 

treffe mich gerne mit 

meinen Freunden”. 

“We gaan nooit naar zee. 

– Wir fahren nie ans 

Meer” (59). 

Werkboek       

“6 Ideal” 

50-52 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

„60 Grammatik“ (50) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 Du hast ein eigenes Zimmer“. 

„7 Habt ihr einen Keller?“ 

„8 Haben Sie ein Haus mit 

Garten?“ 

„a Deine Möbel sind sehr 

modern“. 

„b Hast du ihre Adresse?“ 

„d Und wie groß ist euer Haus?“ 

„f Und ist Ihr Graten groß?“ 

(50). 

Opdracht: 

„Ordne zu. Benutze Grammatik A, 

B und D in der Lernbox auf Seite 

62, 63 und 65 im Textbuch“ (50).  

 

„61 Grammatik“ (50)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„5 der Fernseher  (Sie)  Das ist … 

Fernseher“. 

„6 das Pferd  (du)  Das ist … 

Pferd“ (50). 

Opdracht: 

„Ergänze das richtige 

Possessivpronomen (=bezittelijk 

voornaamwoord). Benutze 

Grammatik A, B und D in der 

„63 Wortschatz“ (51) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„3 Habt ihr ein Haus mit 

Garten? – Nein, wir haben eine 

… im vierten Stock“ (51). 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„5 Dieses … ist das Rathaus von 

Bremen“ (51). 

 

Opdracht: 

„Welches Wort passt? Übersetze 

und ergänze. Die Wörter 

kommen aus der Lernbox von 

Lektion 6 auf Seite 67 im 

Textbuch. Ordne zu: boederij – 

kantoor – bioscoop – 

appartement – flatgebouw – 

gebouw“ (51). 

 

„64 Schreiben“ (51)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1 Wie sieht dein Zimmer aus?“ 

„2 Wo würdest du am liebsten 

wohnen?“ 

„69 Schreiben“ (52)  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

(De leerlingen beschrijven 

hun droomhuis in het 

Duits).  

Opdracht:  

“A Wie sieht dein 

Traumhaus aus? 

Beschreibe dein Haus. 

Benutze die Redemittel, 

die Lernbox und die Texte 

von Lektion 6 auf Seite 58, 

59 und 67 im Textbuch. 

Arbeite die Aufgabe in 

deinem Heft aus. – Vertel 

waar je het liefst wilt 

wonen (op het platteland, 

in een stad enz.) (zie tekst 

1). – Vertel wat je het 

liefst doet en waar je dat 

doet (zie tekst 1). – Vertel 

wat voor huis je zou willen 

hebben en hoe groot het 

zou moeten zijn (zie tekst 

2). – Vertel waarom je 

zo’n  huis wilt hebben (zie 

tekst 3). – Vertel hoe het 

„63 Wortschatz“ (51) 

De stad Bremen staat 

niet in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

 

„68 Wortschatz“ (52) 

De stad Regensburg 

staat niet in de Legenda 

in het tekstboek (182-

183 TB). 
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Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

 

 

Lernbox auf Seite 62, 63 und 65 

im Textbuch“ (50). 

 

„62 Grammatik“ (51) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 voor jou  Die Blumen? Sie sind 

für dich!“  

„2 tegen jullie  Wir spielen … 

…“. 

„5  door u  … … hat er sich das 

Rauchen abgewöhnt“.  

Opdracht: 

„Übersetze die Präposition (= 

voorzetsel) und das 

Personalpronomen (= persoonlijk 

voornaamwoord). Benutze 

Grammatik D in der Lernbox auf 

Seite 64 im Textbuch“ (51).  

 

 

 

  

„3 Was machst du am liebsten?“ 

(51).  

Opdracht: 

„Lies Text 1 auf Seite 58 im 

Textbuch. Beantworte die 

Fragen. Wähle eine Antwort aus 

dem Text. Notiere ganze Sätze“ 

(51). 

 

„68 Wortschatz“ (52) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„Wir wohnen im Süden von 

Regensburg. Unser Haus ist 

nicht groß. Unsere Zimmer sind 

(licht) … und sie sind (groot) … 

. Wir haben einen (tuin) … . 

Mein Hund Bello spielt (soms) 

… im Garten“ (52).  

Opdracht: 

„Ergänze in den Texten die 

folgenden Wörter. Benutze die 

Lernbox von Lektion 6 auf Seite 

67 im Textbuch“ (52). 

huis eruitziet: hoeveel 

verdiepingen, kamers enz. 

(zie tekst 2). – Vertel welke 

meubels er in je kamer 

staan. Begin met: In 

meinem Zimmer steht …. 

B Unterstreiche in deinem 

Text alle Großbuchstaben 

(=hoofdletters) und alles 

Personalpronomen. 

Tausche dann mit einem 

Mitschüler deine Arbeit. 

Korrigiert gegenseitig 

eure Texte. C Schreibe die 

Endfassung deines Textes. 

Hast du ein Portfolio? 

Speichere deinen Text in 

deinem Portfolio“ (52).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Miniprojekt” 

60-61 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2A 

“Kan iets opschrijven over 

zichzelf of over anderen” (60).  

„1 Einzimmerwohnung“ (60) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„Sie Wohnung ist 50 

Quadratmeter groß. Sie ist teuer. 

Sie kostet 800 Euro im Monat. 

 „1 

Einzimmerwohnung“ 

(50) 

De stad München staat 

in de legenda in het 

tekstboek (182). De 

leerlingen kunnen daar 

de geografische ligging 

van de stad zien. 
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Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 Sie liegt im Zentrum von 

München“ (60).   

 

„2 Meine 

Traumwohnung“ (60) 

+ „3 Mein 

Traumzimmer“ (61)  

Het beschrijven van je 

droomhuis en ideale 

kamer is een thema dat 

past bij de levenswereld 

van de leerlingen.  

Werkboek      

“Miniprojekt” 

52-53 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

„70 Schreiben“ (52) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2A (De leerlingen beschrijven een 

woning in het Duits).  

Opdracht:  

„Arbeitet zu zweit. Seht euch 

zuerst die Bilder auf Seite 60 und 

„72 Schreiben“ (53) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2A (De leerlingen beschrijven 

hun droomwoning in het Duits).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. In dieser 

Aufgabe beschreibt ihr euer 
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4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

61 im Textbuch an und lest die 

Texte. Da findet ihr Wörter und 

Sätze, die ihr für eure eigenen 

Text verwenden könnt. Benutzt für 

die Aufgaben Lernbox und die 

Redemittel von Lektion 3 und 6. 

Wohnung beschreiben. – Geht auf 

die Webseite 

www.mrlodge.de/de/angebote.htm 
oder suche einen [sic] Wohnung 

via www.google.de. – Wählt eine 

Einzimmerwohnung, die euch am 

besten gefältt. – Beschreibt die 

Wohnung (Grösse, Mietkosten pro 

Monant, Zimmer, Lage) (Siehe 

Text 1). – Beschreibt das Wohn- 

und das Schlafzimmer: Nennt 

mindestens fünf 

Einrichtungsgegenstände und 

Möbel. – Speichert das Foto und 

die Beschreibung der Wohnung in 

eurem Portfolio. – Habt ihr kein 

Internet? Beschreibt dann deine 

Einzimmerwohnung eurer Wahl. 

Such ein Foto von einem Wohn- 

und einem Schlafzimmer in einer 

Zeitschrift. Beschreibt das Foto; 

nennt mindestens fünf 

Einrichtungsgegenstände und 

Möbel“ (52).  

Traumzimmer. Wie soll das 

Traumzimmer aussehen? – Sucht 

im Internet Fotos für dein 

Zimmer. – Verwendet die Site 

von IKEA: www.ikea.com/de/de. 

– Hier findet ihr für jedes 

Zimmer eine große Auswahl an 

Möbeln in verschiedenen Stilen. 

– Wählt das schönste Zimmer 

aus. – Zeichnet zuerst einen Plan 

von eurem Zimmer (mit Türen 

und Fenstern). – Sucht danach 

Einrichtungsgegenstände und 

Möbel auf der IKEA-Seite 

(mindestens fünf). – Druckt die 

Fotos (von jedem Möbelstück 

und Einrichtungsgegenstand ein 

Foto) aus oder speichert sie 

digital. – Richtet euer Zimmer 

nach eurem Geschmack ein. – 

Fügt eine Beschreibung zu 

eurem Zimmer hinzu (siehe Text 

3). – Beschreibt euer Zimmer in 

mindestens 50 Wörtern. – 

Arbeitet ihr nicht am Computer? 

Sucht in Zeitschriften Möbel – 

und Einrichtungsgegenstände 

und schneidet sie aus. – Macht 

eine Collage. Habt ihr ein 

Portfolio? Speichert alle 

Endprodukte in eurem 

Portfolio“ (53).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Lernbox” 

62-67 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

„2 Zimmer und Häuser“ (63) 

Can do-descriptoren: 

„Redemittel“ (64) 

Can do-descriptoren: 

„Grammatik D 

Voorzetsels met de 

vierde naamval“ (65) 

In de Lernbox staan 

woorden en zinnen 

(Redemittel) die de 
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1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland en Oostenrijk 

verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Wien.  

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis:               

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland en Oostenrijk 

weergeeft: Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: de rivier de rijn, 

Bodensee, 

bezienswaardigheden in 

Duitsland, Neuschwanstein en 

Nymphenburg, Ludwig II.; 

C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord; 

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft.  

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„wichtig  Wie wichtig ist ein 

Diplom für dich?  belangrijk“ 

(63).  

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1F            

„gefallen  Uns gefallen diese 

Häuser überhaupt nicht.  

bevallen“ (63).  

 

„Grammatik B De 

woordvolgorde“ (63) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1G 

“De volgorde van woorden in het 

Duitse zin is dezelfde als die in 

een Nederlandse zin. Houd je dus 

aan de Nederlandse en niet aan de 

Engelse volgorde. Enkele 

voorbeelden: Morgen kan ik niet 

komen. – Morgen kann ich nicht 

kommen. Nu vind ik dat lied niet 

meer mooi. Jetzt finde ich das 

Lied nicht mehr schön. Op school 

zetten we ons mobieltje uit. – In 

der Schule schalten wir unser 

Handy aus” (63).  

„3 Cooles Zimmer“ (64) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„de computer  Wie lange bist du 

am Computer?  der Computer“ 

(64).  

 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“Ga je mee naar mijn kamer? – 

Nee, geen zin. – Kommst du mit 

auf mein Zimmer? – Nein, keine 

Lust”. 

“Kan ik bij je komen? – Ja, 

graag. – Kann ich zu dir 

kommen? – Ja gern”. 

“Je moet goed opletten. – Du 

musst gut aufpassen”. 

“Dan kan ik je mijn kamer 

laten zien. – Dann kann ich dir 

mein Zimmer zeigen” (64).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Duitsland).  

“Met wie ga je naar Aken? – 

Mit wem fährst du nach 

Aachen?“ (64). 

 

„4 Wertvoll“ (65)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B (Duitsland en 

Oostenrijk: hoofdstad) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A + B + C 

(Neuschwanstein, Ludwig II., 

Schloss Nymphenburg, 

Bodensee).  

„entfernt  München liegt 130 

Kilometer von Neuschwanstein 

entfernt. verwijderd“. 

„in der Nähe von  Bratislava 

liegt in der Nähe von Wien. in 

de buurt van“. 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“Wij spelen tegen jullie. – 

Wir spielen gegen euch” 

(65).  

 

„5 Tierparks“ (66) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A   

„die Taste  Für die 

Information drücken Sie 

die Taste 4.  de toets“. 

„der Tierpark  Kennst du 

den Tierpark Burgers 

Zoo?  de dierentuin“ (66).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland en 

Oostenrijk) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A + B (de rivier 

de Rijn).  

„der Fluss  Der Rhein ist 

ein langer Fluss.  de 

rivier“ (66).  

 

„6 Ideal“ (67) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„het gebouw  Kenns du 

dieses Gebäude? das 

Rathaus?“ (67).  

 

„Redemittel“ (67) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen). 

leerlingen voor dit 

hoofdstuk leren. Ook 

wordt hier de 

grammatica voor dit 

hoofdstuk uitgelegd.  

 

„Redemittel“ (64) 

De stad Aachen staat in 

de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 

 

„4 Wertvoll“ (65)  

De steden München en 

Wien staan in de 

Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de steden 

zien. 

 

De Bodensee staat niet 

in de legenda.  

 

Uit de zin wordt niet 

direct duidelijk dat 

Wien / Wenen de 

hoofdstad van 

Oostenrijk is. Dit wordt 

wel duidelijk door de 

weergave van Wien als 

hoofdstad in de legenda.  

 

„5 Tierparks“ (66) 
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„das Schloss  Ludwig II. ist im 

Schloss Nymphenburg geboren.  

het kasteel“. 

„der See  Ein großer See in 

Deutschland? Der Bodensee.  

het meer“ (65).  

“Woon jij op het 

platteland? – Wohnst du 

auf dem Land?“ 

“Waar kom jij vandaan? 

– Woher kommst du?” 

(67). 

De rivier de Rhein staat 

niet in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

 

  

 

 

Kapitel 4 Spaß    

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“1 Chillen”  

69 

Can do-descriptoren: 

Kennis:                                  

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

2. A) De leerling kan zijn  

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Duitsland; 

B) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: het 

dagelijkse leven van een 

leerling uit Duitsland. 

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

„Nach Schulschluss“ (69) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 2A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A + B (het Duiste 

schoolsysteem).  

„Was treiben dreizehn- und 

vierzehnjährige Schüler nach dem 

Schulschluss? Wir fragen einige 

Schüler der Anne-Seghers-

Gesamtschule in Mainz. Die 

meisten von ihnen werden einen 

Realschulabschluss machen“ (69). 

 

 

 

„Nach Schulschluss“ (69) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2B 

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De leerlingen lezen een tekst en 

zien in deze paragraaf video’s 

van een aantal leerlingen die de 

“Anne-Seghers-Gesamtschule in 

Mainz” bezoeken (69).  

„Annkathrin ist 13 und hasst 

Langeweile. Ihr Leben beginnt 

erst nach Schulschluss“ (69). 

„Mohammed ist 13 und spielt 

den Klassenclown“ (69).  

 

„Jerome ist 14 und hat jetzt 

schon keine Lust mehr auf die 

Schule. Am liebsten ist er mit 

Freunden unterwegs. Seine 

Freunden und er chillen am 

Rheinufer. Sie wollen abhängen, 

und sie wollen Spaß haben. 

Manchmal filmen sie einander 

auch“ (69). 

 

  „Nach Schulschluss“ 

(69) 

De stad Mainz staat in 

de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 

 

De opdrachten in het 

werkboek bij deze tekst 

en de video’s hebben 

niet reflectie op de 

situatie als doel (54-55 

AB).  
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Opdrachtentypologie:  

Kennis:  
1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: het 

schoolysteem in Duitsland.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Annkathrin, Janina und Dylara 

sind die besten Freundinnen. Sie 

hängen am liebsten im Park ab. 

Ein Mädchen hat Geburtstag. 

Sie feiern. Aber ohne Alkohol. 

Sie trinken alle keinen Alkohol, 

denn den mögen sie nicht“ (69). 

 

„Mohammed isst mit seinen 

Freunden gerne Fastfood. Er 

treibt auch Sport. Gemeinsam 

mit seinen Freunden spielt er 

Fußball. Er hat ein eigenes 

Team zusammengestellt und 

einen Trainer gesucht. Der 

Trainer hat es nicht immer leicht 

mit ihnen“ (69).  

Werkboek 

“1 Chillen” 

54-55 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. B) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: het 

dagelijkse leven van een 

leerling uit Duitsland. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

Vaardgheden: 

„1 Lesen“ (54) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2B 

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De leerlingen beantwoorden 

vragen over de tekst “Nach 

Schulschluss” uit het tekstboek, 

waarin het dagelijkse leven van 

leerlingen uit Duitsland aan bod 

komt (69 TB). 

Bijvoorbeeld: 

“1 Waar zit Annkathrin na 

schooltijd het liefst?” 

“2 Hoe gedraagt Mohammed zich 

in de klas?” 

„3 Sehen (54) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2B 

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De leerlingen zien in deze 

opdracht video’s van een aantal 

leerlingen die de “Anne-

Seghers-Gesamtschule in 

Mainz” bezoeken (69 TB). 

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Sieh dir das 

Video Klasse 09: 

Freizeitbeschäftigungen an. 

Kreuze die richtigen Aussagen 

an“ (54). 

„6 Grammatik“ (55) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„4 dürfen   

Entschuldigung, …  ich 

Sie etwas fragen?“ 

„5 wollen  Herr Wenzel … 

unbedingt eher abreisen“. 

„7 wissen  Fräulein 

Winters … die Nummer 

bestimmt“.  

„9 mögen  Warum … Sie 

Tennis so gerne?“ 

„10 wissen  Theo, … du, 

ob Oma Paprika mag?“ 

(55).  

 Opdracht: 

„1 Lesen“ (54) + „3 

Sehen (54) 

Deze opdrachten hebben 

niet reflectie op de 

situatie als doel.  
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8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

“3 Wat doet Jerome na schooltijd 

het liefst?” 

“4 Waar zitten Jerome en zijn 

vrienden het liefst?” (54).  

Opdracht: 

„Lies den Text auf Seite 69 im 

Textbuch. Beantworte die 

Fragen“ (54).  

 

„2 Wortschatz (54) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

 „4 Du kannst doch zu dem Chef 

nicht so … sein!“ 

„6 Mit wem würdest du am 

liebsten im Park …?“ (54). 

Opdracht: 

„Ergänze acht der zehn Wörter 

aus der Lernbox von Lektion 1 auf 

Seite 82 im Textbuch. Ordne zu: 

abhängen – ablehnen – beliebt – 

Clique – frech – kicken – 

Langeweile – leicht – Lust“ (54). 

 

 

 

 

 

 

„5 Grammatik“ (55) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

„1 wollen  Was willst du morgen 

machen? – wissen  Das weiß ich 

jetzt noch nicht“. 

„2 mögen  Warum … Sie keinen 

Käse? – dürfen  Ich … keine 

Milchprodukte essen“. 

„3 dürfen  Wann … du wieder 

schwimmen? – wissen  Keine 

Ahnung. Das … nur der Arzt“ 

(55). 

Opdracht: 

„A Ergänze die richtige Form 

des Verbs. Benutze Grammatik A 

in der Lernbox auf Seite 82 im 

Textbuch. B Arbeitet zu zweit. 

Stellt einander abwechselnd eine 

Frage. Der Andere antwortet“ 

(55).  

 

 

„Ergänze die passende 

Form des Verbs. Benutze 

Grammatik A in der 

Lernbox auf Seite 82 im 

Textbuch“ (55). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“2 Wer ist wer?” 

70-71 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. D) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

„Weihnachtsmänner“ (70-71) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2D 

Opdrachtentypologie:  

„Weihnachtsmänner“ (70-71) 

Can do-descriptoren: 

Kritisch cultureel bewustzijn / 

politieke educatie: 9 + 10 

 

 
„Weihnachtsmänner“ 

(70-71) 

De traditie van een 

kerstman die door 
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van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: 

feestdagen in Duitsland. 

 

Kritisch cultureel bewustzijn 

/ politieke educatie:   

9 + 10. Indirecte vergelijking 

tussen Sinterklaas / Nikolaus 

en de kerstman in Duitsland en 

in Nederland.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Sankt Nikolaus; 

C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland 

weergeeft: Landeskunde.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

Kennis: B + C (Sankt Nikolaus). 

„In Deutschland, Österreich und 

der Schweiz glaubte man 

ursprünglich nur an den Heiligen 

Sankt Nikolaus. Dieser kam am 6. 

Dezember mit seinem Knecht 

Ruprecht in die Häuser. Und 

natürlich an das Christkind. Das 

gab am 24. Dezember den 

Kindern Geschenke“ (70).  

 

„Am 6. Dezember feiert man den 

heiligen Nikolaus“ (70).  

 

„Noch heute ist der heilige 

Nikolaus in der katholischen 

Kirche der Schutzpatron der 

Kinder und der Seeleute. In 

Erinnerung an seine guten Taten 

wird er jedes Jahr am 6. 

Dezember geehrt. Wenn du an 

diesem Tag am Morgen aufstehst 

und vor deinem Bett einige 

Geschenke oder etwas Leckeres 

findest, dann hast du das dem 

Sankt Nikolaus zu verdanken“ 

(70).  

 

„Das Christkind gibt den Kindern 

in Deutschland schon am Abend 

des 24. Dezembers die 

Geschenke“ (71). 

Indirecte vergelijking tussen 

Sinterklaas / Nikolaus en de 

kerstman in Duitsland en in 

Nederland: 

In de tekst kunnen de leerlingen 

lezen hoe het vieren van Sankt 

Nikolaus is ontstaan, wat dit 

inhoudt en wanneer dit in het 

Duitstalige gebied gevierd 

wordt. Dit kunnen de leerlingen 

vergelijken met het vieren van 

Sinterklaas in Nederland. Dit 

wordt niet direct in de tekst 

gedaan. Dit geldt ook voor de 

kerstman en het vieren van kerst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hollywood films en de 

reclame van coca-cola 

bekend is geworden 

komt niet uit de cultuur 

van het Duitstalige 

gebied. Deze traditie is 

overgekomen uit 

Amerika en in de 

Westerse cultuur 

doorgedrongen. 

„In Deutschland war 

das Märchen vom 

Weihnachtsmann 

weniger bekannt. Erst 

durch Hollywood-Filme 

und die Werbung kam 

die Tradition zu uns. 

Eine sehr große Rolle 

hat dabei Coca-Cola 

gespielt. In der 

westlichen Kultur 

brachte ursprünglich 

nicht der 

Weihnachtsmann, 

sondern das Christkind 

die Geschenke. […] Es 

soll an die Geburt des 

Jesuskindes im Stall 

erinnern“ (71).  

 

Werkboek      

“2 Wer ist wer?” 

56-58 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. D) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

„9 Hören“ (56) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„3 Ich habe noch eine Frage an 

euch“. 

„12 Grammatik“ (57)  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: F + G 

“ 1 Wat betekent möchten”? 

“ 2 Waarom gebruik je möchten 

vaker dan wollen”? (57).  

„15 Grammatik“ (57) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 is er  Warum … 

…keine Cola mehr? – Was 
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andere land uiteenzetten”: 

feestdagen in Duitsland. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

Kritisch cultureel bewustzijn 

/ politieke educatie:   

9. De leerling kan “verschillen 

en 

overeenkomsten/gelijkenissen” 

tussen Sinterklaas en Zwarte 

Piet in Nederland en Sankt 

Nikolaus en Ruprecht en het 

Christkind in het Duitstalige 

gebied herkennen.  

10. De leerling kan Sinterklaas 

en Zwarte Piet uit Nederland 

met Sankt Nikolaus en 

Ruprecht uit het Duitstalige 

gebied vergelijken.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: het sprookje 

Doornroosje van de 

gebroeders Grimm; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

„5 Doch. Ich mag dich einfach 

ganz gern!“ (56). 

Opdracht: 

„A Höre Fragment 2 und lies die 

Sätze. B Arbeitet zu zweit. Lest 

einander jeweils eine Nummer aus 

Aufgabe 8 und aus dieser 

Aufgabe. Verbessere, falls nötig“ 

(56). 

 

„10 Wortschatz“ (56) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„5 Kannst du das auf diesem 

Papier mal …?“ (56). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (het sprookje 

Doornroosje van de Gebroeders 

Grimm).  

„8 Dornröschen ist ein …  der 

Brüder Grimm“ (56).  

 

Opdracht: 

„Ergänze acht der zehn Wörter 

aus der Lernbox von Lektion 2 auf 

Seite 82 im Textbuch. Ordne zu: 

basteln – Fahrer – Farbe – je – 

klettern – Märchen – vorher – 

während – Werbung – zeichnen“ 

(56). 

 

„11 Lesen“ (56) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2D 

- Kritisch cultureel bewustzijn / 

politieke educatie: 9 + 10  

Opdrachtentypologie:  

Opdracht: 

„Sieh dir Grammatik B und C in 

der Lernbox auf Seite 83 im 

Textbuch. Beantworte die 

Fragen“ (57).  

 

„13 Grammatik / Sprechen“ 

(57) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

„1 möchten  Was möchten Sie 

jetzt tun? – Ich möchte am 

liebsten gleich ins Bett“. 

„2 können  Was … ihr für ihn 

tun? – Wir … ihm die Arbeit teils 

abnehmen“.  

„4 können  Wie … ich dir 

helfen? – Du … die Kartoffeln 

schon mal schälen“.  

„5möchten  Was … du machen? 

– Heute … ich ausruhen. Gehen 

wir zum Strand?“ 

„6 müssen   Du … ihm noch 

Bescheid sagen? – Ja, ich … ihm 

noch Einiges erzählen“ (57). 

Opdracht: 

„A Ergänze die richtige 

Verbform. Benutze Grammatik B 

und C in der Lernbox auf Seite 

83 im Textbuch“ (57). 

 

„14 Grammatik“ (57) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

Opdrachtentypologie:  

redest du? Natürlich … … 

noch Cola“. 

„3 zijn dat  Wer … …? 

Deine Großeltern? – 

Natürlich … … mein Opa 

und meine Oma“. 

„6 gaat het  Wie … … 

Ihnen? – Mir … … 

ausgezeichnet. Danke“ 

(57). 

Opdracht: 

„Ergänze die Sätze. 

Benutze Grammatik D in 

der Lernbox auf Seite 83 

im Textbuch“ (57).  

 

„16 Grammatik“ (58) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„3 moeten  Wie spät … ins 

Bett? Um neun?“ 

„5 lusten  Warum … die 

Suppe nicht? Hast du 

keinen Appetit?“ (58).  

Opdracht: 

„Sieh dir Grammatik E an 

in der Lernbox auf Seite 

83 im Textbuch. Ergänze 

die Sätze. Benutze nur du 

oder man“ (58).  

 

„18 Grammatik“ (58) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1 ankommen – ihr – 

morgen – Wie spät? – Wie 
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karakter in de betekenis van 

een woord; 

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft.  

 

Kennis: kennis over de andere 

cultuur: Sankt Nikolaus, 

Knecht Ruprecht, Christkind + 

vaardigheden: leerlingen 

kunnen, op een begrijpelijke 

manier voor een Duitstalige 

gesprekspartner, in het Duits 

over de verschillen tussen 

Sinterklaas en Zwarte Piet in 

Nederland en Sankt Nikolaus 

en Ruprecht en het Christkind 

in Duitstalige gebieden 

communiceren:   

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

3. Schriftelijke opdracht “met 

een reflecterende vergelijking” 

over een cultureel aspect. 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

- Kennis: 1B 

- Kennis + vaardigheden: 3 

De opdracht behandelt de 

verschillen tussen Sinterklaas en 

Zwarte Piet in Nederland en Sankt 

Nikolaus en Knecht Ruprecht en 

het Christkind in Duitstalige 

gebieden.                                      

“1 Welke figuur uit de inleiding 

komt in de Nederlandse cultuur 

niet voor?” 

“Op welke datum bezoekt Sankt 

Nikolaus de kinderen”? 

“Hoe heet Zwarte Piet in 

Duitsland?” (56).  

Opdracht: 

„A Lies den Text auf Seite 70 und 

71 im Textbuch. Beantworte die 

Fragen“ (56). 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B (De vragen hebben de 

leerlingen van te voren 

opgeschreven, maar de 

antwoorden moeten de 

leerlingen tijdens het gesprek 

zelf formuleren in het Duits).  

Bijvoorbeeld:  

“2 Weten jullie het?”  

“3 Lust u dat niet?” 

“4 Kunt u wachten?” 

“5 Je moet dat doen”. 

“7 Wat wil je dan?” 

“8 Kun je het?” 

“9 Moeten jullie gaan?” 

“10 Mag jij uitgaan?” 

“11 Wat wilt u hier?” 

“13 Lust u dat?” 

“14 Wat kun je?” (57).  

Opdracht: 

„A Übersetze. Benutze 

Grammatik A, B und C in der 

Lernbox auf Seite 82 und 83 im 

Textbuch. B Arbeitet zu zweit. 

Stellt einander abwechselnd eine 

Frage. Der Andere antwortet“ 

(57).  

 

spät kommt ihr morgen 

an – ?“ 

„2 aufstehen – du – früh – 

am Sonntag – ? … .“ 

„6 zumachen – du – 

Warum – die Tür  – ? 

Warum … .“ (58).  

Opdracht: 

„Bilde Sätze. Benutze 

Grammatik F in der 

Lernbox auf Seite 84 im 

Textbuch“ (58).  
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begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“3 Interessen” 

72-73 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. B) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: het 

dagelijkse leven van een 

jongere uit Duitsland.  

 

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen; 

- De leerling kan woorden en 

zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen; 

C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling” kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B 

“Kan zeggen wat hij (niet) leuk 

vindt”. 

“Kan informatie over zichzelf 

geven” (72).  

 

„1 Freizeit“ (72) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 B (herkennen) + C + 4 

( In de tekst wordt er een jongere, 

Oliver (onder de 16 jaar) 

aangesproken door een 

volwassene dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Bijvoorbeeld: 

„Moderator  Hi! Ich bin Dieter 

Sören vom Radio XL. – Oliver  

Tag!“. 

„2 Ballett“ (73)    

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2B  

Bijvoorbeeld:  

„Nach der Schule mache ich 

schnell Hausaufgaben, denn 

abends habe ich dafür keine Zeit. 

Dann gehe ich nämlich in die 

Tanzschule. Ballett, das ist mein 

Leben. Ich tanze am Montag, 

Dienstag und Donnerstag. Am 

Mittwoch habe ich mehr Zeit. 

Dann bin ich abends zu Hause 

und sehe fern, ich chatte mit 

Freundinnen, oder ich passe bei 

den Nachbarn auf. Das ist ein 

toller Job! Meistens kann man 

tun, was man will, und ich 

verdiene doch noch Geld. Ich 

bekomme Taschengeld und 

Kleidungsgeld, aber das ist 

wirklich nicht genug. Wenn ich 

von dem Geld auch noch 

Geschenke kaufen soll? Zum 

Glück brauche ich die 

„Redemittel“ (73) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (thema vrije 

tijd, hobby’s).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Je kunt praten over wat 

je in je vrije tijd doet” 

(73). 

Bijvoorbeeld:  

“We gaan op zaterdag 

vaak naar de stad. – Wir 

gehen am Samstag oft in 

die Stadt”. 

“Na het huiswerk kijk ik 

tv. – Nach den 

Hausaufgaben sehe ich 

fern”. 

“Wat doe jij in je vrije 

tijd? – Was machst du in 

deiner Freizeit?” 
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informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Moderator  Ich möchte dich 

etwas fragen. Ist das okay? – 

Oliver  Selbstverständlich“. 

„Moderator  Wie heißt du, und 

wie alt bist du? – Oliver  Mein 

Name ist Oliver, und ich bin 

vierzehn“. 

„Moderator  Okay, Oliver. Erste 

Frage: Lesen oder Computer? – 

Oliver  Ich bin lieber am 

Computer“. 

„Moderator  Und lesen? Wie 

gefällt dir das? – Oliver  

Überhaupt nicht. Das finde ich 

ziemlich langweilig“ (72).  

 

 

Tanzschule nicht selbst zu 

bezahlen. Am Freitag habe [sic] 

wir schon um halb zwei frei. 

Wochenende! Dann gehe ich mit 

Freundinnen oft in die Stadt. 

Shoppen, ins Eiscafé, Kleidung 

kaufen, das mache ich ganz 

gerne. Am Samstag gehen wir 

manchmal ins Kino. Am liebsten 

würde ich zu einer 

Tanzaufführung gehen, aber das 

können wir uns leider nicht 

leisten. Die Eintrittspreise sind 

wirklich viel zu hoch. Vielleicht 

später mal, wenn ich älter bin 

und mehr verdiene. Am Sonntag 

schlafe ich aus. Manchmal sogar 

bis zwölf Uhr. Der Sonntag ist 

langweilig. Da gibt es nicht viel 

zu tun. Anja“ (73).  

 

 

“Ik spreek het liefst met 

mijn vrienden af. – Ich 

treffe mich am liebsten mit 

Freunden”. 

“Ik ga naar mijn kamer 

en ga lezen. – Ich gehe auf 

mein Zimmer und lese”. 

“We gaan soms ook naar 

de bioscoop. – Wir gehen 

manchmal auch ins Kino” 

(73).  

 

Werkboek      

“3 Interessen” 

58-60 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal;  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

„21 Lesen“ (58-59) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“1 En lezen? Hoe bevalt je dat? – 

Und lesen? … ?” (58).  

“5 Speel je bij een club? – Spielst 

du …” (59).  

Opdracht: 

„23 Schreiben“ (59-60) + „24 

Sprechen“ (60)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (In de tekst wordt er 

een jongere, (onder de 16 jaar) 

aangesproken door een 

volwassene, zoals in tekst 1 in 

het tekstboek, dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

„25 Schreiben“ (60) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

(De leerlingen schrijven in 

het Duits wat zij doen in 

hun vrije tijd. Daarna 

vertellen ze hier ook 
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relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven en spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

„Ergänze die Sätze. Benutze Text 

1 und 2 auf Seite 72 und 73 im 

Textbuch“ (58).  

„22 Wiederholung“ (59) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„1 ben  02  Gestern bist du auch 

schon so spät gekommen“. 

„2 ga  … Wann … du das Auto 

waschen?“ 

„3 bent … Warum … Sie nicht am 

Samstag schon gefahren?“ 

„5 je … Wie spät soll ich … 

anrufen?“ (59).  

Opdracht: 

„Ergänze die Sätze. Notiere vor 

den Satz unter welcher Nummer 

der Grammatik von der Toolbox 

im Textbuch man die Antwort 

finden kann“ (59).  

 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2 A + B (De leerlingen vertalen 

in opdracht 23 de antwoorden op 

de vragen van het Nederlands 

naar het Duits. In opdracht 24 

oefenen de leerlingen het 

complete gesprek en moeten zij 

uiteindelijk in het gesprek 

zonder hulp van het werkboek de 

antwoorden in het Duits kunnen 

gegeven).   

Bijvoorbeeld: 

„1 Darf ich dir einige Fragen 

stellen? – 2 Vanzelfsprekend“. 

„3 Frage eins. Schule oder 

Freizeit? – 4 Ik heb liever vrije 

tijd“. 

„5 Wie findest du die Schule? – 

6 Die is belangrijk, maar ze 

bevalt me niet. – 7 School is 

tamelijk saai“ (59).  

 

Opdracht 23: 

„Notiere in der rechten Spalte 

die deutschen Sätze. Benutze im 

Textbuch Seite 72 und 73“ (59). 

 

Opdracht 24: 

„Arbeitet zu zweit. Spielt das 

Gespräch von Aufgabe 23 so 

lange, bis ihr es beide mit der 

rechten Spalte abgedeckt führen 

könnt“ (60).  

mondeling over. Daarvoor 

gebruiken zij 10 

steekwoorden uit de tekst 

die zij hebben 

geschreven).   

Opdracht: 

„A Schreibe in dein Heft, 

wie du deine Freizeit 

verbringst. Verwende 

mindestens zehn Sätze. 

Benutze die vorigen 

Aufgaben und die Texte 1 

und 2, die Redemittel und 

die Bilder auf Seite 72 und 

73 im Textbuch. Schreibe 

… - wat je van school 

vindt; - wat je in de pauze 

op school doet; - wat je na 

schooltijd doet; - wat je 

thuis doet; - wat je aan de 

computer doet; - waar je 

met vrienden naartoe 

gaat; - wat je in het 

weekend doet. B Arbeitet 

zu zweit. Unterstreiche in 

deinen Sätzen alle 

Verbformen aus 

Grammatik A, B und C in 

der Lernbox auf Seite 82 

im Textbuch. Kontrolliere, 

ob das Subjekt (= 

onderwerp) und die 

Verbform jedesmal 

zueinander passen. 

Kontrolliert einanders 

Arbeit. Besprecht die 

Fehler. Schreibt eure 

Endversion. C Notiere 

zehn Stichwörter. Erzähl, 
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wie du deine Freizeit 

verbringst. Mach davon 

eine Aufnahme und 

speichere diese in deinem 

Portfolio“ (60).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode    Opmerkingen 

Tekstboek      

“4 Sport“ 

74-75 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. B) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: het 

dagelijkse leven van een 

jongere uit Duitsland. 

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. F) Opdracht die de 

betekenis van woorden in de 

Duitse taal weergeeft: 

weergave van kennis over het 

culturele karakter in de 

betekenis van een woord. 

 

Vaardigheden: 

„1 Der  Sprung“ (74) + „2 

Skifahren anders“ (74)  

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De leerlingen lezen een tekst over 

bungeejumpen in Nieuw-Zeeland 

en zien daarbij ook een video. 

Ook lezen de leerlingen een tekst 

over het thema skieën. Ook bij 

deze tekst zien de leerlingen een 

video.  

Bijvoorbeeld: 

„Auckland, Neuseeland. Ein 

Sprung vom höchsten Gebäude 

Aucklands, dem Sky Tower, 

angeseilt und abgesichert. […] In 

Neuseeland an der Kawarau-

Bridge bei Queenstown begann 

alles mit den Bungeesprüngen“ 

(74).  

 

„Viel Schnee, hoch in den Bergen 

und die Großstadt nicht weit weg. 

Ideal! Wintersport in Whistler, 

einem Skigebiet in der Nähe von 

Vancouver, Kanada. Brett 

Crabtree kommt mit einem Freund 

in dieses Skigebiet. Brett fährt 

„3 Nastasia“ (74)  

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2B 

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De leerlingen lezen een tekst en 

zien een video bij deze tekst over 

het meisje Nastasia dat aan 

ritmische gymnastiek doet.  

Bijvoorbeeld: 

„Nastasia ist dreizehn Jahre alt. 

Seit sie fünf ist, trainiert sie 

rhythmische Sportgymnastik. 

Sport bestimmt ihr Leben. Ihr 

Tag ist vollgeplant. Am 

Vormittag hat sie Unterricht. Am 

Nachmittag muss sie zum 

Training. Sie hat von 14.30 Uhr 

bis 19.00 Uhr Training. Um 20 

Uhr kommt sie vom Training 

nach Hause. Dann macht sie 

ihre Hausaufgaben. Müde geht 

sie um 21 Uhr ins Bett. Sie ist 

die Einzige in ihrer Klasse, die 

so einen Tagesablauf hat. Sie 

trainiert sehr viel und muss 

darauf achten, dass sie ihren 

Körper nicht überfordert. 

Darum sind das Krafttraining 

„Worthilfe“  (74) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1F 

„toll – te gek“ (74). 

 

„Worthilfe“  (75) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1F 

„Tor – doel“ (75). 

 

„1 Der  Sprung“ (74) + 

„2 Skifahren anders“ 

(74) + „3 Nastasia“ 

(74)  

De opdrachten in het 

werkboek bij deze 

teksten en video’s 

hebben niet reflectie op 

de situatie als doel (60-

61 AB). 

 

„1 Der  Sprung“ (74) + 

„2 Skifahren anders“ 

(74) + „3 Nastasia“ 

(74) + „4 

Elefantenpolo“ (75) + 

„5 Sepak takraw“ (75) 

Er worden verschillende 

soorten sporten in de 

teksten voorgesteld in 

verschillende landen. 

Sport is een thema dat 

past in de levenswereld 

van leerlingen 
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8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

nicht normal Ski. Er ist ein 

sogenannter Free Skier“ (74). 

 

 

 

und auch das Aufwärmtraining 

sehr wichtig. Bei Wettkämpfen 

gibt sie alles. Sie nimmt an den 

Europameisterschaften teil. Ihr 

großer Traum ist es, an den 

Olympischen Spielen 

teilzunehmen“ (74).  

Werkboek      

“4 Sport” 

60-63 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. B) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: het 

dagelijkse leven van een 

jongere uit Duitsland. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

„26 Lesen“ (60) + „27 Lesen“ 

(60-61) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Deze opdrachten horen bij tekst 1 

en 2 uit het tekstboek over de 

thema’s bungeejumpen en skiën.  

Opdracht 26: 

„Lies Text 1 auf  Seite 74 im 

Textbuch. Sind  die folgenden 

Aussagen richtig oder falsch. 

Kreuze an“ (60).  

 

Opdracht 27: 

„Lies Text 2 auf  Seite 74 im 

Textbuch. Sind  die folgenden 

Aussagen richtig oder falsch. 

Kreuze an“ (60).  

 

„28 Lesen“ (61)  

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2B 

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Deze opdracht hoort bij de tekst 

over het meisje Nastasia dat aan 

ritmische gymnastiek doet.  

„29 Wortschatz“ (61)   

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„9 Ich habe dich nicht 

angerufen, … ich keine Zeit 

hatte“ (61).  

Opdracht: 

„Schreib das richtige 

niederländische Wort hinter den 

Satz. Schreibe danach das 

deutsche Wort in den Satz. Die 

Wörter stehen in der Lernbox 

von Lektion 4 auf Seite 85 im 

Textbuch. Ordne zu: duidelijk – 

top – sinds – opletten – 

veranderen – bepalen – toch – 

omdat – boven – verder“  (61). 

 

„30 Sehen“ (61) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Deze opdracht hoort bij de 

video’s en teksten uit het 

tekstboek over bungeejumpen, 

skiën en het meisje Nastasia.  

Opdracht: 

„Lies zunächst die Sätze. Sieh 

dir die Videos Der sprung, Free 

„35 Wiederholung“ (62-

63) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 wanneer  36   Weißt du 

schon, … du kommen 

wirst?“ 

„2 jou  …   Ich habe keine 

Lust, ohne … 

hinzugehen“. 

„4 heb …  Wann … du das 

gemacht?“ 

„9 geantwoord  … Was 

hast du auf seine Frage … 

?“  

„11 jullie …  … Wagen 

(der) steht doch in der 

Garage, oder?“ 

„14 gestudeerd  …  Wo 

hat dein Vater … ?“ (62-

63).  

Opdracht: 

„A Arbeitet zu zwei. 

Verteilt die Sätze. 

Übersetzt die 

niederländischen Wörter. 

Schreibt zunächst die 

richtige Nummer aus der 

Toolbox im Textbuch vor 

den Satz, dann die 

„26 Lesen“ (60) + „27 

Lesen“ (60-61) + „28 

Lesen“ (61) + „30 

Sehen“ (61) 

Deze opdrachten hebben 

niet reflectie op de 

situatie als doel.  
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leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

Opdracht:                             

„Lies Text 3 auf  Seite 74 im 

Textbuch. Kreuze die richtigen 

Aussagen an“ (61).  

 

 

Skiing und Sportgymnastik, 

Nastasia beim Training an. 

Kreuze die richtige Aussagen 

an“ (61).  

 

„34 Grammatik“ (62) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„4 Ich komme zu dir, … du 

kommst zu mir“. 

„6 Liest du gerne, … siehst du 

lieber fern?“ (62). 

Opdracht: 

„Übersetze die niederländischen 

Wörter und ergänze sie in den 

Sätzen. Ordne zu: of – en – dan 

– daarom – of  - daarom – 

maar“ (62). 

Übersetzung in den Satz. B 

Erklärt einander welche 

Übersetzung ihr gewählt 

habt, und wo ihr die 

notwendige Information 

gefunden habt“ (62-63).   

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“5 Abenteuer” 

76-77 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Oostenrijk verstrekken. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Oostenrijk weergeeft: 

Landeskunde; 

„1 Hochseilgarten“ (76) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A  + B (Amadé).  

„Unser Hochseilgarten liegt 

mitten in der Salzburger Sportwelt 

Amadé. Im Winter weltbekannt als 

eines der besten Skigebiete 

Österreichs. Eine der 

Hauptattraktionen ist sicherlich 

die 150 Meter lange Seilrutsche 

quer über den See“ (76). 

„3 Paragleiten“ (77) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A   

„PARAGLEITEN RUDOLF 

ZWILLING  5441 Abtenau“ 

(77).  

 

 „1 Hochseilgarten“ 

(76) 

“Salzburg Sportwelt 

Amadé” staat in de 

legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar 

de geografische ligging 

van zien. 

 

„3 Paragleiten“ (77) 
Abtenau staat in de 

legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar 

de geografische ligging 

van zien. 



230 
 

B) Opdracht die kennis over 

Oostenrijk weergeeft: 

Landeskunde: Amadé. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

Werkboek      

“5 Abenteuer” 

63-66 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

 1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland en Oostenrijk 

verstrekken. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

- Opdracht die geografische 

kennis over Oostenrijk 

weergeeft: Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Duitse 

voetbalclubs; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

„36 Wortschatz“ (63) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„10 Sie haben ihr letztes  … 

verloren“ (63). 

Opdracht: 

„Ergänze die fehlenden Wörter. 

Wähle aus den Wörtern über der 

Übung. Die Wörter stehen in der 

Lernbox von Lektion 5 auf Seite 

85 im Textbuch. Ordne zu: Satz – 

Gegner – Ergebnis – 

Entscheidung – passieren – 

Sendung – Verletzung – Heimspiel 

– schlagen – Seite“ (63).  

 

„37 Hören“ (63-64) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland)  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A (Duitsland) + B 

(Duitse voetbalclubs).  

“Fragment 1  2 De Duitse 

volleyballers spelen in Keulen 

tegen Nederland”. 

“Fragment 2  6 Er wordt naar 

Frankfurt overgeschakeld”. 

“Fragment 4  9 Schalke 04 heeft 

een thuiswedstrijd verloren. 10 De 

wedstrijd Nürnberg – HSV 

eindigde gelijk. 11 Borussia 

Dortmund heeft weer gewonnen. 

 „43 Grammatik“ (65) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1 komen  Wann … du den?“ 

„9 dragen  Kannst du bitte die 

schwere Tasche … ?“  

„14 lezen  Was … du am 

liebsten“? (65).  

Opdracht: 

„Sieh dir Grammatik J in der 

Lernbox auf Seite 86 im 

Textbuch an. Schreib die 

richtigen Verbformen auf. 

Benutze auch Toolbox Nummer 

15 auf Seite 167 im Textbuch“ 

(65).  

„44 Grammatik“ (65) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„4 vergessen  Frau Müller, …  

Sie doch bitte den Brief nicht 

…!“ 

„6 vermuten  Aber Frau Heinze, 

… Sie doch nicht immer das 

Schlimmste …!“ 

„7 abholen  Iris, … deine 

Sachen noch …!“ 

„9 erkennen  Herr Peters, … Sie 

doch endlich Ihren Fehler …!“  

„10 zugeben  Frank, … doch 

deinen Irrtum einfach …!“ (65).  

„Aufgabe 46 Schreiben / 

Sprechen“ (66)  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

(De leerlingen formuleren 

de antwoorden voor het 

gesprek in het Duits met 

behulp van een aantal 

voorgegeven woorden om 

de zin mee te vormen).  

Bijvoorbeeld: 

„1 In welchem Land liegt 

der Hochseilgarten? … 

liegt in …“. 

„2 Wann ist der 

Hochseilgarten geöffnet? 

Er ist ….“. 

„3 Wie alt muss man sein, 

um teilnehmen zu können? 

Man muss …“. 

[…] 

„5 Für wen ist das 

Programm Canyoning 1 

geeignet? – Das 

Programm …“. 

„6 In welchem Zeitraum 

kann man das Programm 

Canyoning 2 machen? 

„37 Hören“ (63-64) 

De steden Köln en 

München staan in de 

legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar 

de geografische ligging 

van de steden zien. 

 

De steden Nürnberg, 

Dortmund en 

Mönchengladbach staan 

niet in de legenda.  

„40 Lesen“ (64) + 

„Aufgabe 46 Schreiben 

/ Sprechen“ (66)  

Abtenau staat in de 

legenda (182) achter in 

het tekstboek. De 

leerlingen kunnen daar 

de geografische ligging 

opzoeken. 

 

„45 Lesen“ (66) 

In deze opdracht gaat 

het om woorden die 

door Nederlanders vaak 

fout worden vertaald 

naar de Duitse taal, wat 

tot misverstanden of 

onbegrijpelijkheid bij de 
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kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord; 

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven + spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Borussia Mönchengladbach 

staat op de laatste plaats in de 

ranglijst. 13 Bayern München 

staat bovenaan”.  

“Fragment 5  15 Britta Steffen ist 

een speelster van de vereniging 

TuS Neuköln” (63-64).  

Opdracht: 

„Lies zu jedem Fragment erst die 

Aussagen. Höre dir die fünf 

Fragmente an. Kreuze die 

richtigen Aussagen an“ (63).   

 

„40 Lesen“ (64) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Oostenrijk)  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A (Oostenrijk) 

“3 Een kennismakingscursus is bij 

Flugschule Abtenau goedkoper 

dan bij Rudolf Zwilling” (64).  

Opdracht: 

„Lies Text 3 auf Seite 77 im 

Textbuch. Kreuze die richtigen 

Aussagen an“ (64).  

 

„42 Grammatik“ (64-65)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 bleiben  Frau Müller, … Sie 

doch bitte noch einen Moment 

sitzen“! (64) 

„5 sehen  Inge, … dir das Bild auf 

Seite 21 mal an“! 

„8 tragen  Herr Müller, … Sie das 

bitte hinauf“! (65).  

Opdracht:  

„Sie dir Grammatik H in der 

Lernbox auf Seite 86 im Textbuch 

Opdracht:  

„Sieh dir Grammatik I in der 

Lernbox auf Seite 86 im 

Textbuch an. Schreibe die 

richtigen Verbformen auf. 

Benutze den Imperativ. In den 

Verben ist die Betonung 

(=klemtoon) fett gedruckt“ (65). 

  

„45 Lesen“ (66) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: F + G 

Bijvoorbeeld: 

„1 Niederländisch  Ik heb de 

afslag gemist – Falsche 

Übersetzung  Ich habe den 

Abschlag gemisst. – Richtige 

Übersetzungen  Ich habe die 

Ausfahrt verpasst“.  

„2 Niederländisch  Het eerste 

hoofdstuk. – Falsche 

Übersetzung  Das erste 

Haupstück. – Richtige 

Übersetzungen  d Das erste 

Kapitel“. 

„3 Niederländisch  Daar valt 

niet veel te lachen . – Falsche 

Übersetzung  Da fällt nicht viel 

zu lachen. – Richtige 

Übersetzungen  a Da gibt es 

nicht viel zu lachen“ (66).  

Opdracht:  

„Deutsch und Niederländisch 

ähneln sich sehr, aber… In der 

zweiten Spalte stehen falsche 

Übersetzungen von 

niederländischen Sätzen. In der 

dritten Spalte stehen die 

richtigen Übersetzungen, aber 

Das Programm 

Canyoning 2 …“ (66). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Oostenrijk)  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A (Oostenrijk) 

„10 Und bei der 

Flugschule Abtenau? Bei 

der ….“ (66).  

 

Opdracht: 

„A Beantworte die Fragen 

in vollständigen Sätzen. 

Die Antworten findest du 

in den Texten 1-3 auf den 

Seiten 76 und 77 im 

Textbuch. B Arbeitet zu 

zweit. Lest einander die 

Fragen vor. Der Eine liest 

die Fragen, der Andere 

die Antworten. Tauscht die 

Rollen“ (66).  

 

  

Duitse gesprekspartner 

kan leiden.  
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nochmal an. Benutzte die 

richtigen Formen des Imperativs 

(=gebiedende wijs)“ (64).  

nicht in der richtigen 

Reihenfolge. Ordne die Sätze zu. 

Ergänze das Schema“ (66). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“6 Am Ball”  

78-79 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland en Oostenrijk 

verstrekken.  

 

2. B) De leerling kan zijn  

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: het 

dagelijkse leven van een 

jongere uit Duitsland.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2A 

“Kan iets opschrijven over 

zichzelf of over anderen” (78).  

„1 Jörg“ (78) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2B (De leerlingen lezen 

een tekst over de jongen Jörg die 

voetbal speelt).  

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

„Ich spiele Fußball. Das mache 

ich schon sechs Jahre. Ich habe 

damit angefangen, als ich sieben 

war. Mein älterer Bruder spielte 

auch Fußball. Ich bin Mitglied in 

einem Verein. Der heißt TuS 

Nettelstedt. Wir trainieren immer 

am Montag und am Mittwoch“ 

(78).  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A + B (Duitse 

voetbalclub).  

„2 Susanne“ (78)  

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2B (De leerlingen 

lezen een tekst over het meisje 

Susanne dat als sport aan fitness 

doet).  

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Bijvoorbeeld: 

„Mein Sport ist Fitness. Das 

mache ich zusammen mit meinen 

Freundinnen Inge und Bea. Wir 

verabreden uns immer bei Bea 

zu Hause und gehen dann zur 

Sportschule. Wir machen das 

jeden Mittwoch und Freitag. 

Meine Sportsachen nehme ich 

gleich mit in die Schule. Von der 

Schule können wir dann sofort 

zu Bea fahren“. 

[…] 

„Mit Inge und Bea gehe ich am 

Samstag oft in die Stadt. Wir 

gehen shoppen. Bea will immer 

viel kaufen. Wir treffen und dann 

auch ab und zu mit anderen 

Mädchen aus meiner Klasse“ 

(78).  

 

„3 Sebastian“ (79) 

„4 Carola“ (79) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2B (De 

leerlingen lezen een tekst 

over het meisje Carola dat 

hockey speelt).  

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Bijvoorbeeld: 

„Hockey ist für mich sehr 

wichtig. Ich trainiere zwei 

Mal in der Woche: am 

Dienstag und am 

Donnerstag. Ich bin 

Stürmer und kann schon 

sagen, dass ich nicht 

gerade schlecht bin“ (79). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland en 

Oostenrijk). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Duitsland en 

Oostenrijk). 

„Mein Verein ist auch 

nicht in meinem Dorf, 

sondern in Kleve“. 

[…] 

„Ich freue mich schon auf 

Weihnachten. Wir werden 

„1 Jörg“ (78) 

De stad Dortmund staat 

niet in de legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

 

„4 Carola“ (79) 

De stad Kleve en de 

gemeente Großarl staan 

niet in de legenda in het 

tekstboek (182-183 TB).  

 

„1 Jörg“ (78) + „2 

Susanne“ (78)  + „3 

Sebastian“ (79) + „4 

Carola“ (79) 

De opdrachten in het 

werkboek bij deze 

teksten hebben niet 

reflectie op de situatie 

als doel (67-68 AB).  

 

In deze teksten worden  

verschillende soorten 

sporten voorgesteld. 

Sport is een thema dat 

past in de levenswereld 

van leerlingen.  
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Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland en Oostenrijk 

weergeeft: Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Duitse 

voetbalclubs.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Ich bin ein Fan von Borussia 

Dortmund. Zusammen mit meinem 

Vater gehe ich manchmal zu 

einem Heimspiel“ (78).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2B (De leerlingen 

lezen een tekst over de jongen 

Sebastian die tennis speelt) 

+ 4 (Sebastian spreekt in de tekst 

leeftijdsgenoten aan dus wordt er 

een informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Bijvoorbeeld: 

„Kannst du Tennis spielen? Ich 

schon! Ich spiele schon vier 

Jahre Tennis, und ich habe 

einmal in der Woche eine Stunde 

Unterricht. Bei uns im Dorf gibt 

es einen Tennisverein. Es gibt da 

vier Plätze. Vor allem an 

Freitagen sind nie viele Leute 

da. Dann spiele ich mit meinen 

Freunden“ (79).  

 

 

dann mit der ganzen 

Familie Ski fahren in 

Großarl. Das ist in 

Österreich. Wir fahren 

jedes Jahr dahin“ (79).  

 

„Redemittel“ (79) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

“Je kunt schrijven over het 

beoefenen van sport” (79). 

Bijvoorbeeld: 

“Kun jij voetballen? – 

Kannst du Fußball 

spielen?” 

“Ja, een beetje. – Ja, ein 

bisschen”. 

“In de lente wil ik 

tennissen. – Im Frühling 

will ich Tennis spielen”. 

“Ik wil morgen 

volleyballen. – Ich möchte 

morgen Volleyball 

spielen”. 

„Ik wil liever in de aanval 

spelen. – Ich will lieber im 

Angriff spielen” (79). 



234 
 

Werkboek      

“6 Am Ball“ 

67-68 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

2. B) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: het 

dagelijkse leven van een 

jongere uit Duitsland. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde;  

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Duitse 

voetbalclub.  

„47 Lesen“ (69) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 1A + 2B (Deze 

opdracht hoort bij de tekst uit het 

tekstboek over de jongen Jörg die 

voetbal speelt).  

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis: 1 A + B (Duitse 

voetbalclubs).  

- Vaardigheden: 8 

“6 Hij gaat af en toe met zijn 

vader naar thuiswedstrijden van 

Borussia Dortmund” (69) 

Opdracht: 

„Lies Text 1 auf Seite 78 im 

Textbuch. Kreuze die richtigen 

Aussagen an“ (67). 

 

„48 Lesen“ (67) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2B(Deze opdracht hoort 

bij de tekst uit het tekstboek over 

het meisje Susanne dat als sport 

aan fitness doet).  

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

- Vaardigheden: 8 

Opdracht:                               

„Lies Text 2 auf Seite 78 im 

Textbuch. Kreuze die richtigen 

Aussagen an“ (67).  

 

 

„49 Lesen“ (67)  

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2B (Deze opdracht 

hoort bij de tekst uit het 

tekstboek over de jongen 

Sebastian die tennis speelt).  

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Opdracht: 

„Lies Text 3 auf Seite 79 im 

Textbuch. Sind die folgenden 

Aussagen richtig oder falsch? 

Kreuze an“ (67).  

 

„50 Lesen“ (67)  

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2B (Deze opdracht 

hoort bij de tekst uit het 

tekstboek over het meisje Carola 

dat hockey speelt).  

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Opdracht: 

„Lies Text 4 auf Seite 79 im 

Textbuch. Sind die folgenden 

Aussagen richtig oder falsch? 

Kreuze an. Streiche die falschen 

Aussagen“ (67).  

„52 Wortschatz“ (68) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1 met Kerstmis  Wo werdet ihr 

… … sein?“ 

„2 een wedstrijd  Hast du 

nächsten Samstag … ….?“ 

„53 Schreiben“ (68) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

(De leerlingen schrijven 

een tekst in het Duits over 

hun sport).  

Opdracht:  

„A Schreibe mindestens 

zehn Sätze über deinen 

Sport. Benutze deine 

Phantasie oder die 

Beispiele aus dem 

Textbuch auf den Seiten 78 

und 79, wenn du keinen 

Sport machst. Benutze 

auch die Redemittel auf 

Seite 79 im Textbuch. 

Beschreibe… - welke sport 

je doet; - hoelang je dat al 

doet; - met wie je dat doet; 

- op welke dagen je traint; 

- hoe je naar de training 

gaat; - hoelang de training 

duurt; - wanneer je een 

wedstrijd hebt; - of jullie 

de laatste tijd meer 

gewonnen of verloren 

hebben; - welke andere 

sport je ook hebt gedaan; - 

welke andere sport je zou 

willen doen. B 

Unterstreiche in deinen 

Sätzen alle Verbformen 

(=werkwoordsvormen). 

Umkreise das Subjekt 

„47 Lesen“ (69) 

De stad Dortmund staat 

niet in de legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

 

„47 Lesen“ (69) + „48 

Lesen“ (67) + „49 

Lesen“ (67)  + „50 

Lesen“ (67)  

Deze opdrachten hebben 

niet reflectie op de 

situatie als doel.  
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Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„4 trainer  Wer ist euer …?“ 

„9 te voetballen  Hast du 

vielleicht Lust, morgen … … 

…?“ (68).  

Opdracht: 

„Lies die Sätze und Wörter in 

der Lernbox von Lektion 6 auf 

Seite 87 im Textbuch. Übersetze 

die niederländischen Wörter“ 

(68). 

 

 

(=onderwerp), das die 

Verbform bestimmt. C 

Beispiel Mein Freund 

spielt in einer anderen 

Mannschaft. Tausche 

deine Arbeit mit einem 

Klassenkameraden aus. 

Kontrolliere die Arbeit 

deines Klassenkameraden. 

Benutze der Toolbox im 

Textbuch. Besprecht eure 

Fehler. Schreibe eine 

korrigierte Version deines 

Textes in dein Heft oder 

speichere diese Version in 

deinem Portfolio“ (68).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Miniprojekt” 

80-81 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

„1 Oktoberfest“ (80) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A + B + C (het 

Oktoberfest in München)   

„2 Auf der Wiesn“ (81) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 B + 5 (het Oktoberfest 

in München)  

„a Traditionelle Tracht ist ‘in’ 

auf der Wiesn. Lederhosen bei 

 

 

  

„1 Oktoberfest“ (80) 

De stad München staat 

in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 
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(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: het Oktoberfest 

in München; 

C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde.  

 

Kennis: 

5. Opdracht die een stereotype 

vanuit Nederlands perspectief 

over het Duitstalige gebied  

verklaart.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

„Oktoberfeste waren früher in 

Bayern keine Seltenheit. Sie 

dienten dazu, das Bier von dem 

Anfang der neuen Saison 

aufzubrauchen“ (80).  

 

„Das große Münchener 

Oktoberfest hat eine 200-jährige 

Geschichte. Es fand erstmals am 

17. Oktober 1810 statt. Anlässlich 

der Hochzeit von Kronprinz 

Ludwig und Prinzessin Therese 

am 12. Oktober 1810 wurde auf 

einer Wiese vor den Stadtmauern 

Münchens ein großes 

Pferderennen  

organisiert. Seitdem heißt das 

Gelände Theresienwiese. Der 

bayerische König beschloss das 

Pferderenn im darauffolgende 

Jahr zur gleichen Zeit zu 

wiederholen. Damit begann die 

Tradition des Oktoberfests“ (80). 

 

„Gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts entwickelte sich das 

Oktoberfest immer mehr zu dem 

Volksfest, das heute in aller Welt 

bekannt ist. Es wurde vom 

Oktober in die warmen letzten 

Septembertage verschoben. 

Seitdem fällt nur das letzte 

‘Wiesnwochende‘ in den Oktober“ 

(80). 

 

„Heute ist die Hofbräu-Festehalle 

mit 10 000 Plätzen das grösste 

Bierzelt auf der Wiesn“ (80). 

 

den Jungs und Männern. 

Lederhose, kurz oder als 

Kniebundhose, haben früher 

viele in Bayern getragen. Heute 

sieht man sie eigentlich nur noch 

an Sonn- und Feiertagen auf 

dem Land, und in 

Trachtenverein“ (81). 

 

„b Geisterbahnen gehören seit 

eh und je zum Oktoberfest. 

Außen sind sie meist mit großem 

Pomp gemacht, mit sich 

bewegenden Monstern“ (81).  

 

„d Das Mitbringsel von der 

Wiesn ein Herz aus Lebkuchen. 

Oder manche schenken es der 

Liebsten oder dem Liebsten 

gleich auf dem Oktoberfest. Sie 

hängen sich das essbare große 

Herz mit den (mehr oder 

weniger) gefühlvollen Sprüchen 

um den Hals“ (81).  

 

 

  

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 

 

De deelstaat Bayern 

staat niet in de legenda.  
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„Das Oktoberfest zieht jährlich 

über sechs Millionen Besucher“ 

(80). 

 

„In den letzten Jahren setzte sich 

der Trend durch, das immer mehr 

Wiesnbesucher mit Lederhosen 

und Dirndl zum Fest kommen. Die 

Herren tragen Lederhosen, die 

Damen tragen ein Dirndl“ (80). 

Werkboek      

“Miniprojekt” 

69-70 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. D) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: 

feestdagen in Duitsland.  

 

Kritisch cultureel bewustzijn 

/ politieke educatie:  

9. De leerling kan “verschillen 

en 

overeenkomsten/gelijkenissen” 

tussen feestdagen in Duitsland 

en in Nederland herkennen.  

10. De leerling kan feestdagen 

uit Duitsland met die in 

Nederland vergelijken. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: het Oktoberfest 

„55 Lesen“ (69) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (Het Oktoberfest in 

München).  

“1 Wanneer werd het Oktoberfest 

voor het eerst gevierd?” 

“2 Wat was de aanleiding voor 

het feest?” 

“3 Waarom werd het feest naar 

voren in het jaar verplaatst?” 

“4 In welke feesttent wordt het 

feest officieel geopend?” 

“5 Wat dragen de meeste vrouwen 

op het Oktoberfest?” (69).  

Opdracht: 

„Lies Text 1 auf Seite 180 im 

Textbuch. Beantworte die 

Fragen” (69).  

„56 Lesen“ (69) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2D 

- Kritisch cultureel bewustzijn 

/ politieke educatie: 9 + 10 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1B (feestdagen in 

Duitsland) 

- Kennis: + vaardigheden: 3 

Vergelijking tussen feestdagen 

in Duitsland en in Nederland.  

Opdracht:  

„Suche Informationen im 

Internet. Benutzte die Seite 

www.feiertage.net. Notiere im 

Schema in welchem Monat oder 

welchen Monaten die Feiertage 

sind. Kreuze auch an, ob die 

Feste an einem festen oder an 

einem wechselnden Tag im 

Moment stattfinden. Trage in der 

letzten Spalte ein, an welchem 

Tag das Fest dieses Jahr 

stattfinden wird. Gibt es dieses 

Fest auch in den Niederlanden? 

Trage ja oder nein in die letzte 

Spalte ein“ (69).  

De feestdagen: 

„57 Lesen“ (69-70) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2D 

- Kritisch cultureel 

bewustzijn / politieke 

educatie: 9 + 10 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1B (feestdagen 

in Duitsland) 

- Kennis: + 

vaardigheden: 3  

Vergelijking tussen 

feestdagen in Duitsland en 

in Nederland.  

Opdracht:  

„Arbeitet zu viert. Erstellt 

einen Kalender und tragt 

darin die wichtigsten 

deutschen Festen ein“ 

(69).  

[…] 

„B von vier Festen macht 

ihr eine ausführliche 

Beschreibung. Beschreibt 

den Feiertag auf 

Niederländisch. Benutzt 

zum Beispiel die Seite 

www.wikipedia.de. 
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in München en feestdagen in 

Duitsland.  

 

Kennis: kennis over de andere 

cultuur: feestdagen in 

Duitsland + vaardigheden: de 

leerlingen kunnen, op een 

begrijpelijke manier voor een 

Duitstalige gesprekspartner, in 

het Duits over de verschillen 

en overeenkomsten tussen 

feestdagen in Duitsland en  

Nederland communiceren: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

3. Schriftelijke opdracht “met 

een reflecterende vergelijking” 

over een cultureel aspect. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Friedensfest, Tag der 

Deutschen Einheit, 

Rosenmontag, Fronleichnam, 

Mariä Himmelfahrt, Silvester“ 

(69).  

 

 

 

 

 

 

Beschreibt … wann das 

Fest entstanden ist; - was 

man feiert; - ob es 

besondere Bräuche gibt; - 

wie das Fest in den 

Niederlanden heißt, - ob 

man es auch in den 

Niederlanden feiert; - fügt 

wenigstens zwei Fotos pro 

Fest zu“ (70).  

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Lernbox” 

82-87 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

„1 Chillen“ (82) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„die Clique  Ist die Clique dir 

wichtiger als deine Freunding?   

de vriendengroep“. 

„Lust  Machst du mit? Oder hast 

du keine Lust?  zin“ (82).  

 

„Grammatik A“ (82) 

Can do-descriptoren: 

„Grammatik F Het 

samengestelde werkwoord“ 

(84)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„mitmachen  Doe je mee? – 

Machst du mit?“ (84). 

 

„3 Interessen“ (84) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„Grammatik H De 

gebiedende wijs“ (86) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A + 4  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: G 

“Duzen In het Nederlands 

kun je veel eerder dan in 

het Duits tegen iemand 

‘je’ en ‘jou’ zeggen 

(=dutzen). In het Duits is 

dit aan strakke regels 

gebonden. Je duzt iemand 
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informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. F) Opdracht die de 

betekenis van woorden in de 

Duitse taal weergeeft: 

weergave van kennis over het 

culturele karakter in de 

betekenis van een woord; 

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“Houd je van popmuziek? – 

Magst du Popmusik?” 

“Lust jij vis? – Magst du Fisch?” 

(82).  

 

„2 Wer ist wer?“ (82) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„vorher  Warum hast du mir das 

nicht vorher gesagt?  van 

tevoren“ (82).  

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: F  

„je  Das ist der beste Film, den 

ich je gesehen habe.  ooit“ (82).  

 

„Grammatik C Möchten“ (83) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: F + G 

„Een aparte vorm van mögen, is 

möchten. Ik wil graag twee cola. 

– Ich möchte zwei Cola” (83). 

“Möchten betekent ‘graag willen’. 

Je gebruikt het vaker dan wollen, 

omdat het beleefder is” (83).  

 

„Grammatik E De vertaling van 

‘je’“ (83) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„Je kunt hier heerlijk eten, Kai. 

(één bepaald persoon) – Du 

kannst hier gut essen, Kai“ (83). 

 

„inkopen  Sie können das hier 

sehr billig einkaufen.  

einkaufen“ (84).  

 

„Redemittel“ (84)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

“Waarom bent u het daar niet 

mee eens? – Warum sind Sie 

damit nicht einverstanden?”  

“Ga je liever naar de bioscoop? 

– Gehst du lieber ins Kino?” 

(84).  

 

„4 Sport“ (85) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„ändern  Kannst du versuchen, 

dein Benehmen zu ändern?  

veranderen“. 

„aufpassen  Du solltest besser 

aufpassen. Es ist glatt!  

opletten“. 

„oben  Ist dein Zimmer oben 

oder unten?  boven“ (85).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: F 

„klar  Nach deiner Erklärung ist 

es mir klar.  duidelijk“ (85). 

 

„Grammatik G Und, oder, 

aber, dann, deshalb“ (85)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„Ik ga eerst naar oma en dan 

kom ik naar jou. – Ich fahre erst 

als het gaat om: - een 

vriend/vriendin of 

familielid – dus ook je 

ouders, grootouders, ooms 

en tantes; - of iemand die 

jonger is dan 16 jaar.  

Naast duzen bestaat ook 

siezen (= ‘u zeggen’). Je 

siezt iemand die een 

vreemde is. Bij iemand die 

je duzt, gebruik je de 

gebiedende wijs 

enkelvoud. Bij iemand die 

je siezt, gebruik je de 

beleefdheidsvorm van de 

gebiedende wijs” (86). 

 

„6 Am Ball“ (87) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„de overwinning  Ihr Sieg 

war völlig unerwartet.  der 

Sieg“. 

„volleyballen  Sie spielen 

zusammen mit meiner 

Schwester Volleyball.  

Volleyball spielen“ (87). 

 

„Redemittel“ (87) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“Kun jij voetballen? – 

Kannst du Fußball 

spielen?” 

“Ik kan je morgen niet 

afhalen. – Ich kann dich 

morgen nicht abholen”. 
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zu Oma und dann komme ich zu 

dir“ (85).   

“Wat doen jullie met 

Kerstmis? – Was macht 

ihr zu Weihnachten?” 

“Welke sport doe jij in de 

zomer? – Welchen Sport 

treibst du im Sommer?” 

(87). 

Kapitel 5 Kommunikation 

 

    

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“1 Computer und 

Handy” 

89 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken. 

 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Duitsland. 

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren: 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

“Kan hoofdpunten herkennen in 

tv-uitzendingen als er een 

duidelijke visuele ondersteuning 

is” (89). 

 

 

 

„Geht’s ohne?“ (89) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 2A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B (het Duitse 

schoolsysteem).  

„Ein Leben ohne Computer ist 

(fast) unmöglich. So denken viele 

Jugendliche. Auch enige Schüler 

der Realschule in Mainz teilen 

diese Meinung“ (89).  

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De leerlingen zien 

videofragmenten, waarin 

leerlingen van een Realschule in 

Duitsland aan bod komen.  

„A Janina lebt mit ihrem 

Handy“. 

„B Handy ist unheimlich 

wichtig. Handy ist Musikanlage, 

Kommunikationsgerät, 

Videokamera“. 

„Worthilfe“ (89) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

„toll – te gek“ (89). 

 

 

„Geht’s ohne?“ (89) 
De stad Mainz staat in 

de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 

 

De opdrachten in het 

werkboek bij de tekst en 

de videofragmenten 

hebben niet reflectie op 

de situatie als doel.  
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Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: het Duitse 

schoolsysteem; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord. 

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„C Adrian und Chritsoph spielen 

am Computer“ (89).  

Werkboek      

“1 Computer und 

Handy” 

71-72 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal. 

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

„2 Wortschatz“ (71) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Ihr sollt jetzt sofort damit …“. 

„2 Ich hatte mein Handy nicht 

dabei. … konnte ich dich nicht 

erreichen“. 

„4 Du musst … , dass du diesen 

Fehler nicht noch mal macht“. 

„6 Du kannst mich doch … . Ich 

habe mein Handy dabei“ (71).  

Opdracht: 

„Schreibe zuerst das passende 

niederländische Wort hinter den 

Satz, ergänze danach die richtigen 

deutsche Wörter. Die Wörter 

„3 Sehen“ (71-72) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Deze opdracht hoort bij de 

videofragmenten, waarin  

leerlingen van een Realschule in 

Duitsland aan bod komen.  

Opdracht: 

„Lies die Aussagen zu den 

Fragmenten 1-5. Sieh dir das 

Video Handys und Computer an. 

Kreuze die richtigen Aussagen 

an“ (71).  

 

  „3 Sehen“ (71-72) 

Deze opdracht heeft niet 

reflectie op de situatie 

als doel.  
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Opdrachtentypologie:  

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

kommen aus der Lernbox von 

Lektion 1 auf Seite 102 im 

Textbuch. Ordne zu: erop letten – 

daarom – precies – soms – 

jongeren – want – opbellen – 

maar – ophouden - voortdurend“ 

(71).  

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek     

“2 Erreichbar” 

90-91 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal; 

C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

/ 

„1 Das Handy immer dabei?“ 

(90) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C  

„Hallo Mario,“. 

„Hallo,“ (90). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„Aber wenn ich das Handy 

absichtlich zu Hause lasse, wo wie 

du, dann ist das von Anfang an ein 

entspanntes Gefühl“ (90).  

   

Werkboek     

“2 Erreichbar” 

72-76 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken. 

 

„7 Hören / Sprechen “ (73) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 Hast du diesen Fehler denn 

nicht gehört“? 

„Wir werden dich natürlich 

abholen“. 

„14 Grammatik“ (75) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„4 … jouw  das  Hat … Fahrrad 

einen Platten?“ 

„8 … uw  der  Das kam durch … 

Fehler!“ 

„18 Grammatik“ (76) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„3 … … blond  die  

Kennst du ihre … 

Freundin?“ 

„15 Grammatik“ (75) 

De stad Köln staat in de 

Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 
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3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven en spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

„Ihr Sohn ist ohne seine Freundin 

gekommen“. 

„Ich brauche deinen Kuli nur 

einen kurzen Moment“. 

„Ich könnte dir einen schönen 

Film zeigen“ (73).  

Opdracht: 

„A Lies die Sätze. Hör sie dir an. 

B Arbeitet zu zweit. Lest einander 

die Sätze vor“ (73).  

 

„8 Wortschatz“ (73) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1 Verstehst du, was deine 

Freunde damit …?“ 

„3 Es ist …, dass du diese Mail 

gleich liest“. 

„6 … du mich verlassen hast, 

fühle ich mich ganz alleine“. 

„8 Ich freue mich … auf deinen 

Anruf“. 

„10 Es ist nicht …, dass du 

meinen Geburtstag vergessen 

hast“ (73).  

Opdracht: 

„Scheibe zuerst das passende 

niederländische Wort hinter den 

Satz. Ergänze danach die 

richtigen Wörter. Die Wörter 

kommen aus der Lernbox von 

Lektion 2 auf Seite 102 im 

Textbuch. Ordne zu: opzettelijk – 

belangrijk – poosje – bedoelen – 

ooit – altijd – tot – erg – enquête -

sindsdien“ (73).  

 

„12 Sprechen“ (74) 

„9 … zijn  das  Hast du … 

Zimmer schon gesehen?“ (75). 

Opdracht: 

„Schreibe zuerst auf, ob es sich 

um einen 1. oder einen 4. Fall 

handelt. Ergänze dann das 

richtige Possessivpronomen 

(=bezittelijk voornaamwoord)“ 

(75).  

 

„15 Grammatik“ (75) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 3A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„1 haben … du gestern eine 

Verabredung? – Ja, ich … eine 

Verabredung mit Paul“. 

„2 sein  Wo ... ihr gestern? – 

Wir … bei unseren Großeltern“. 

„3 sein  Wann … war dein 

Bruder zu Hause? – Er … erst 

um elf Uhr zu Hause“. 

„4 haben … ihr gestern viele 

Hausaufgaben? – Nein, wir … 

gestern nichts“. 

„5 sein  Wann … du im Kino? – 

Ich … voriges Wochenende im 

Kino“. 

„6 sein  … Sie gestern in Köln? 

– Nein, ich … in Frankfurt“ 

(75). 

Opdracht: 

„Schreibe die richtigen 

Verbformen in Präteritum 

(=verleden tijd) auf. Benutze 

Grammatik C in der Lernbox auf 

Seite 103 im Textbuch“ (75). 

 

„10 … … interessant  das  

Kennst du das … Buch?“ 

(76). 

Opdracht: 

„Bestimme zunächst, ob 

du das der-Gruppe-

Schema (der) oder das 

ein-Gruppe-Schema (ein) 

benutzen musst (Spalte a). 

Bestimme danach, ob du 

einen 1. oder einen 4. Fall 

benutzen musst (Spalte b). 

Schreibe danach die 

richtige Form in den Satz“ 

(76).  

 

„19 Schreiben / 

Sprechen“ (76) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A (De 

leerlingen formuleren in 

opdracht A vragen en 

antwoorden in het Duits en 

gebruiken deze daarna in 

het gesprek dat zij met een 

klasgenoot voeren, om 

deze zinnen mondeling in 

het Duits te oefenen). 

Bijvoorbeeld: 

„1 dein – ältest – Bruder 

(der). Ist das dein ältester 

Bruder? – mein – best – 

 

De stad Frankfurt staat 

niet in deze legenda.  
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B (De leerlingen formuleren zelf 

antwoorden op de vragen in het 

gesprek in het Duits).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Stellt einander 

die Fragen aus der vorigen 

Übung. Gebt eure eigenen 

Antworten. Tauscht die Rollen. 

Beispiel: Wie häufig bist du am 

Computer? – Ich bin drei bis vier 

Stunden am Tag an meinem 

Computer“ (74).  

„16 Sprechen“ (75)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Stellt 

einander die Fragen aus 

Aufgabe 15. Beantwortet die 

Fragen. Wechselt die Rollen“ 

(75). 

 

 

  

Freund. Nein, das ist mein 

bester Freund“. 

„2 ihr – neu – Zimmer 

(das). Ist … . – mein – alt  

- Zimmer (das). Nein, …“ 

(76).  

Opdracht : 

„A Schreibe Fragen und 

Antworten. Benutze die 

gegebenen Wörter. B 

Arbeitet zu zweit. Der Eine 

liest die Fragen, der 

Andere liest die 

Antworten. Tauscht 

danach die Rollen“ (76).  

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek     

“3 Vernetzt” 

92-93 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

Vaardigheden:  

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren:  

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 7 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B 

“Kan om verduidelijking vragen”. 

“Kan om dingen vragen”. 

“Kan iets of iemand beschrijven” 

(92).  

 

 

 

„1 Nur noch ein Computer 

da?“ (92).  

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 4 (Het is een gesprek 

tussen twee leeftijdsgenoten / 

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt). 

- Vaardigheden: 7 (In de tekst 

komen zinnen aan bod die 

iemand in de Duitse taal kan 

gebruiken, wanneer hij iets niet 

begrijpt).  

„Elise  Du, Mark! Hast du einen 

eigenen Rechner?“ 

„Mark  Wie bitte?“ 

„Redemittel“ (93) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 3A 

- Vaardigheden: 7 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Je kunt om 

verduidelijking of 

herhaling vragen” (93).  

Bijvoorbeeld: 

“Hoe zeg je dat in het 

Duits? - Wie sagt man das 

auf Deutsch?” 
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7. De leerling stelt vragen 

wanneer bepaalde aspecten in 

de vreemde taal niet worden 

begrepen. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

 

 

  „Elise  Hast du einen eigenen 

Computer“? 

„Mark  In meinem Zimmer, 

meinst du?“ 

„Elise  Ja.“  

[…] 

„Mark  Genau. Da haben wir 

…Wie heißt das?“ 

„Elise  Plan? Ich verstehe dich 

nicht“. 

„Mark  So eine Art Zeitschema“.  

„Elise  Stundenplan“ (92). 

“‘Muis’? Kun je dat nog 

eens zeggen? - ‚Maus‘? 

Kannst du das noch 

einmal sagen?” 

“Sorry, hoe heet dat? - 

Entschuldigung, wie heißt 

das?” 

“Het woord ‘Rechner’ 

begrijp ik niet. Das Wort 

,Rechner‘ verstehe ich 

nicht”. 

“Heb jij een printer thuis 

… ehh op je kamer? – 

Has du einen Drucker zu 

Hause … ehhh auf deinem 

Zimmer?” 

“Nog een keertje, 

alsjeblieft! - Noch einmal, 

bitte!” 

“Kunt u dat herhalen? - 

Können Sie das 

wiederholen?” 

“Sorry, wat bedoelt u? -  

Entschuldigung, wie 

bitte?” 

“Begrijp je me? - 

Verstehst du mich?” 

“Sorry, wat betekent dat? 

- Entschuldigung, wie 

heißt das?”  

„Kun je alsjeblieft 

langzaam spreken? - 

Kannst du bitte langsam 

sprechen?” (93). 

 

“Je kunt jezelf 

corrigeren” (93). 
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“Ik ga naar s… nee naar 

school. – Ich gehe nach 

S… nein, zur Schule”. 

“Ik heb twee … een broer 

en een zus. – Ik habe zwei 

… einen Bruder und eine 

Schwester”. 

“In het Nederlands heet 

dat … . – Auf 

Niederländisch heißt dat 

…” (93). 

Werkboek     

“3 Vernetzt” 

76-78 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

Vaardigheden:  

7. De leerling stelt vragen 

wanneer bepaalde aspecten in 

de vreemde taal niet worden 

begrepen. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

„21 Schreiben“ (77) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 3A 

- Vaardigheden: 7 (In deze 

opdracht komen zinnen aan bod 

die iemand in de Duitse taal kan 

gebruiken, wanneer hij iets niet 

begrijpt).  

Bijvoorbeeld: 

“5 Ik begrijp jou niet. - … nicht”. 

“8 Hoe zeg je dat in het Duits?- 

Wie sagt man das …?” 

“9 Kun je dat nog eens zeggen? – 

Kannst du das …?” 

“10 Heb je dat begrepen?- Hast 

du …” (77).  

Opdracht: 

„Übersetze die Wörter. Benutze 

das Gespräch, die Redemittel auf 

Seite 92 und 93 im Textbuch und 

die Lernbox auf Seite 104 im 

Textbuch“ (77).  

 

„22 Sprechen“ (77) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 4 (Het is een gesprek 

tussen twee leeftijdsgenoten / 

„23 Schreiben“ (78) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Bijvoorbeeld: 

“1 Heb je een eigen computer?” 

“2 Hoe lang zit je aan de 

computer?” 

“3 Wat doe je op de computer?” 

“4 Welke afspraken heb je met je 

ouders?” (78).  

Opdracht: 

„Übersetze die Fragen. Benutze 

die beiden Texten auf Seite 92 

und 93 im Textbuch“ (78). 

 

„24 Schreiben“ (78) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2A (De leerlingen schrijven 

antwoorden in het Duits op de 

vragen uit opdracht 23).  

Bijvoorbeeld: 

„1 Ich habe einen eigenen 

Computer“. 

„2 Ich bin …“. 

„26 Sprechen“ (78) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

(De leerlingen schrijven 

een tekst over hun 

gesprekspartner, waarmee 

ze de vorige opdracht 

hebben uitgevoerd. 

Hiervoor gebruiken zij de 

tien opgeschreven 

steekwoorden. Daarna 

vertellen ze ook in het 

Duits over hun 

gesprekspartner. Hierbij 

gebruiken zij niet de hele 

tekst, maar alleen de tien 

opgeschreven 

steekwoorden uit de 

vorige vraag).  

Opdracht: 

„A Schreibe einen Text 

über deinen Partner 

anhand deiner Notizen aus 

der vorigen Aufgabe. 
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vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven en spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor 

omgang met het niet begrijpen 

van een woord in de vreemde 

taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

- Vaardigheden: 7 (In deze 

opdracht komen zinnen aan bod 

die iemand in de Duitse taal kan 

gebruiken, wanneer hij iets niet 

begrijpt). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6  

- Houdingen +  vaardigheden: 2 

A + B (De leerlingen vertalen in 

opdracht A antwoorden op vragen 

naar het Duits en gebruiken deze 

daarna voor het gesprek dat zij 

met een klasgenoot voeren, om 

deze zinnen mondeling in het 

Duits te oefenen. Ook moeten de 

leerlingen deze antwoorden 

uiteindelijk in het gesprek zonder 

hulp van het boek kunnen geven).   

-  Vaardigheden: 9 

Bijvoorbeeld: 

„1 Hast du einen eigenen 

Rechner? – 2 Sorry, wat bedoel 

je?“ 

„3 Einen eigenen Computer. – 4 

Ja. Die heb ik met Kerstmis 

gekregen“. 

[…] 

„13 Und deine Eltern wissen 

das? – 14 Ja ik heb een … hoe zeg 

je dat in het Duits?“ 

„15 Meinst du eine 

Verabredung? – 16 Ja, dat bedoel 

ik“ (77).  

Opdracht: 

„3 Am Computer …“ (78).  

Opdracht: 

„Beantworte die Fragen der 

vorigen Aufgaben. Schreibe 

deine Antworten in ganzen 

Sätzen auf“ (78). 

 

„25 Sprechen“ (78) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2 B (De persoon die de vraag 

stelt schrijft in steekwoorden op 

wat de andere persoon 

geantwoord heeft).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Stellt 

einander alle acht Fragen aus 

Aufgabe 23. Schreibe die 

Antworten deines Partners in 

deutschen Stichwörtern auf 

einen Zettel (=papiertje)“ (78).  

 

 

Benutze insgesamt 

wenigstens 60 Wörter. 

Fange zum Beispiel so an: 

Frans hat einen eigenen 

Computer. B In diesem 

Text kreist du alle 

Possessivpronomen 

(=bezittelijke 

voornaamwoorden) ein. 

Hinter das Substantiv 

schreibst du das 

Geschlecht und den Fall 

(=naamval), den du 

verwendet hast. Beispiel: 

Sein Computer (der, 1.) ist 

kaputt. Tausche deinen 

Text mit deinem 

Gesprächspartner. 

Korrigiere den Text deines 

Mitschülers. C Schreibe 

eine Endversion deines 

Textes. Speichere diese 

Version in deinem 

Portfolio. Mache eine 

Liste von mindestens 10 

Wörtern über deinen 

Gesprächspartner. Diese 

Wörter sollen dir helfen, 

die Geschichte deines 

Gesprächspartners zu 

erzählen. D Berichte über 

deinen Mitschüler. 

Benutzte die 10 Wörter 

aus der vorigen Frage. 

Speichere deinen Vortrag 

in deinem Portfolio. 

Wechselt die Rollen“ (78).  
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„A Übersetze die 

niederländischen Sätze. Benutze 

das Gespräch, die Redemittel, und 

den Text über Eva auf Seite 92 

und 93 und die Lernbox auf Seite 

104 im Textbuch. B Arbeitet zu 

zweit. Übt das Gespräch so lange, 

bis ihr die niederländische Rolle 

mit der rechten Spalte abgedeckt 

spielen könnt. Wechselt die 

Rollen“ (77-78).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode   Opmerkingen 

Tekstboek      

“4 Empfang” 

94-95 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

„1 Handy-Knigge“ (94) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Jongeren (onder de 16 

jaar) zijn de doelgroep van de 

tekst dus wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

„Aber: Welche Regeln gibt es 

beim Telefonieren oder Simsen, so 

dass du andere nicht störst?“ 

(94). 

„3 Mobilfunknetze“ (95) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Jongeren (onder de 

16 jaar) zijn de doelgroep van de 

tekst dus wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

„Bei jedem Gespräch, das du 

über dein Handy führst, werden 

elektrische Wellen vom Handy 

aus über Funkmasten zu dem 

anderen Handy weitergeleitet“ 

(95). 

 

„Wenn du zum Beispiel aus 

Italien eine SMS verschickst, 

nutzt du das italienische 

Mobilfunknetz. Dafür wird deine 

SMS zunächst zu einem 

Funkmasten in Italien geschickt“ 

(95). 

„1 Handy-Knigge“ (94) 

+ „3D-Filme im Trend“ 

(95) + „3 

Mobilfunknetze“ (95) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De leerlingen zien video’s 

over het gebruik van je 

mobiele telefoon, 3d films 

en het mobiele netwerk.  

 

Het thema mobiele 

telefoon en bioscoop 

sluiten op de 

levenswereld van de 

leerlingen aan.  

 

„1 Handy-Knigge“ (94) 

+ „3D-Filme im 

Trend“ (95) + „3 

Mobilfunknetze“ (95) 

De opdrachten bij de 

video’s hebben niet 

reflectie op de situatie 

als doel (79-80 AB).  
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doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“4 Empfang” 

79-81 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

„31 Sehen“ (79-80) + „32 

Sehen“ (80) + „33 Sehen“ (80) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Deze opdrachten horen bij de 

video’s over het gebruik van je 

mobiele telefoon, 3d films en het 

mobiele netwerk.  

Opdracht 31: 

„Lies die Aussagen. Sieh dir 

danach das Video Handy Knigge 

an. Kreuze die richtigen Aussagen 

an“ (79).  

Opdracht 32: 

„Lies die Aussagen. Sieh dir dann 

das Video 3-D Filme im Trend 

an. Kreuze richtig oder falsch 

an“ (80).  

Opdracht 33: 

„Lies die Aussagen. Sieh dir 

danach das Video Mobilfunknetze 

an. Kreuze die richtigen Aussagen 

an“ (80).  

 

„36 Grammatik“ (80) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„2 Warum geben Sie Ihrer 

Tochter meine Bücher“? 

„37 Grammatik“ (81) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1 Wo ist dein Handy? – mijn  

Mein Handy ist in der Schule“. 

„2 Gibst du mir deine Adresse? 

– haar  Na klar, du bekommst … 

gleich“. 

„3 Wo sind eure Klamotten? – 

onze  … Klamotten liegen auf 

dem Fußboden“. 

„5 Kennt seine Großmutter euch 

nicht? – ons  Doch, sie kennt … 

schon“. 

„6 Sucht ihr eure Brillen noch 

immer? – ze  Ja, wir haben … 

noch nicht gefunden“. 

„7 Hört dein Großvater dich 

nicht? – mij  Doch, er hört … 

ganz gut“. 

„8 Mag euer Lehrer euch? – 

onze  Ja, … Lehrer mag uns 

sehr“ (81). 

Opdracht: 

„A Kreise in den linken Sätzen 

die Personalpronomen ein. 

Unterstreiche die 

Possessivpronomen. Ergänze in 

den rechten Sätzen die fehlenden 

Wörter. B Arbeitet zu zweit. 

Korrigiert die Aufgabe des 

„38 Sprechen“ (81) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Stellt 

euch gegenseitig die 

Fragen von Aufgabe 37. 

Der Andere antwortet“ 

(81). 

 

 

 

 

„31 Sehen“ (79-80) + 

„32 Sehen“ (80) + „33 

Sehen“ (80) 

Deze opdrachten hebben 

niet reflectie op de 

situatie als doel.  
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8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„3 Du musst mir deine Adresse 

geben“. 

„Seht ihr ihr Auto? Ja, wir sehen 

es“. 

„Ich sehe dich wieder in der 

Schule“ (80).  

Opdracht: 

„A Unterstreiche in den Sätzen 

das Personalpronomen. B Arbeitet 

zu zweit. Tausche dein 

Arbeitsbuch mit einem Mitschüler. 

Korrigiere seine Aufgabe. 

Besprecht die Fehler“ (80).   

Anderen. Besprecht die Fehler“ 

(81).  

 

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“5 Fernsehen” 

96-97 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie:  

/ 

 

   In de teksten worden 

films en series 

besproken die ’s avonds 

op tv komen. Deze films 

komen uit verschillende 

landen.  

Werkboek      

“5 Fernsehen” 

81-84 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

„42 Wortschatz“ (82) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„3 Warum … Sie mit diesem 

Stock“. 

„5 Sie werden ihren Urlaub dieses 

Jahr in den Bergen …“ (82).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B (Schloss 

„4 Die … wurde im Schloss 

Waldeck gefeiert“ (82). 

 

„45 Grammatik“ (83) + „46 

Sprechen“ (83)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B (De leerlingen formuleren de 

antwoorden van het gesprek in 

het Duits met behulp van een 

aantal voorgegeven woorden).  

„1 liegen  Wie oft … du pro 

Tag? – ich – ein Mal“.  

„50 Grammatik“ (84) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„2 … … jullie  Ich habe 

doch nichts gegen …“. 

„4 … … u  Leute um … 

herum haben dabei 

geholfen?“ 

„5 … … je Bleibst … zu 

Hause?“ 

„8 … … jou Fahren deine 

Eltern ohne … in die 

Schweiz“ (84).  

Opdracht: 

„42 Wortschatz“ (82) 

De plaats Waldeck staat 

niet in de legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 
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4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Schloss 

Waldeck.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Schreibe zuerst 

das niederländische Wort hinter 

den Satz. Ergänze danach die 

deutschen Wörter in den Sätzen. 

Benutze die Lernbox von Lektion 5 

auf Seite 106 im Textbuch. Zwei 

Wörter bleiben übrig. Ordne zu: 

uitvoeren – bruiloft – 

doorbrengen – hoek – dreigen – 

chanteren – bord - winter“ (82).   

„3 schrijven  Wann … er dir 

eine E-Mail?“ 

„5 noemen  Wie … Sie ihn? – 

ich – ‘Hans Wurst’ “. 

„6 beslissen  Wann … du, ob du 

zur Party gehst? – ich – nächste 

Woche“.   

„8 schrijven  Wann schreibst du 

mir auch wieder zurück? – ich – 

nie“.  

„9  zitten Wo … du am liebsten? 

– ich – in der mitte“ (83).  

Opdracht 45:  

„Sieh dir Grammatik F an, in 

der Lernbox auf Seite 106 im 

Textbuch. Schreibe die richtigen 

Verbformen auf. Benutze auch 

die Toolbox Nummer 15 auf 

Seite 167 im Textbuch“ (83).  

Opdracht 46:  

„Arbeitet zu zweit. Stellt euch 

die Fragen aus Aufgabe 45. Gebt 

Antworten in ganzen Sätzen. 

Benutzt die Wörter hinter den 

Sätzen. Beispiel: Wie oft lügst 

du pro Tag? – Ich lüge ein Mal 

pro Tag“ (83).  

 

„49 Grammatik“ (83-84) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„2 Eure Mannschaft spielt 

morgen gegen uns“ (83).  

„4 Warum sagt dein Onkel ihr 

nicht die Wahrheit?“ 

„6 Warum wurde deine Katze 

von dir geschlagen?“ 

„8 Schenkte ein Mann Ihnen 

zwei Tickets?“ (84). 

„Notiere, was den Fall 

bestimmt: Benutze 

voorzetsel (vz) oder 

ontleden / HIJ-HEM-proef 

(0-HH). Schreibe auf, um 

welchen Fall es sich 

handelt. Übersetzte das 

Wort“ (84).  

 

„51 Grammatik“ (84) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C + 4 (Het is 

een mail van een vriend 

aan een vriendin dus wordt 

er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Bijvoorbeeld: 

„Liebe Leila, has du Lust 

mit (mij) … am Samstag 

ins Stadion zu gehen? 

(Mijn) … 

Lieblingsmannsacht (die) 

spielt. Ich zieh mir das T-

Shirt an, das ich von (jou) 

… bekommen habe“ (84).  

Opdracht:  

„Ergänze die fehlenden 

Wörter in der Mail. 

Benutze Grammatik G in 

der Lenbox auf Seite 106 

im Textbuch“ (84).  
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4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

  

Opdracht: 

„Unterstreiche das 

Personalpronomen. Kreuze an, 

was den Fall bestimmt: 

voorzetsel (vz) oder ontleden / 

HIJ-HEM-proef (0-HH). 

Schreibe auf, ob es sich um den 

3. oder um den 4. Fall handelt. 

Notiere die Übersetzung. 

Benutze Grammatik G auf Seite 

106 im Textbuch“ (83).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“6 

Fernsehkonsum” 

98-99 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2A 

“Kan een sms’je of e-mail 

schrijven” (98).  

 

„2 Drei Stunden am Tag“ (98) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 3C 

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis: 1B (Duits 

televisieprogramma Marienhof)  

- Vaardigheden: 8 

Het meisje Karin vertelt over haar 

televisieconsumptie.  

Bijvoorbeeld: 

„Hallo, ich bin Karin, fünfzehn 

Jahre alt. Ich sehe täglich 

durchschnittlich drei Stunden 

„3 Mist im Fernsehen“ (98) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 3C 

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis: 1B (Duits 

televisieprogramma Sportschau)  

- Vaardigheden: 8 

De jongen Ralf vertelt over zijn 

televisieconsumptie  

„Hallo, ich heiße Ralf. Ich bin 

dreizehn Jahre alt. Ich schätze, 

dass ich maximal zwei Stunden 

am Tag fernsehe. Ich sehe mir 

die „Sportschau“ und Krimis 

an. Es gibt sonst ja nur Mist im 

Fernsehen“ (98). 

 

„4 Komödien yeah! 

Fernsehen“ (99)  

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 3C 

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

„Worthilfe“ (99) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1F 

„Text 3 Mist – troep“ 

(99).  

 

„Redemittel“ (99) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

“Je kunt schrijven over tv-

kijken” (99). 

Bijvoorbeeld: 

“Ik kijk twee uur per dag 

tv. – Ich sehe zwei Stunden 

pro Tag fern“. 

“Ik zet de tv om acht uur 

aan. – Ich schalte den 

Fernseher um acht Uhr 

ein“. 

“Ik zou de uitzending niet 

willen missen. – Ich 

„2 Drei Stunden am 

Tag“ (98) + „3 Mist im 

Fernsehen“ (98) + „4 

Komödien yeah! 

Fernsehen“ (99)  

De opdrachten in het 

werkboek bij deze 

teksten hebben niet 

reflectie op de situatie 

als doel.  
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B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Duitse 

televisieprogramma’s 

Marienhof, Sportschau en 

Tagesschau; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

fern. Wie lange, das hängt davon 

ab, was es gibt. Der Fernseher 

läuft in letzter Zeit eigentlich nur 

nebenbei. Ich sehe mir meistens 

„South Park“ und „Marienhof“ 

an“ (98).  

 

 

  

- Kennis: 1B (Duits 

televisieprogramma Tagesschau)  

- Vaardigheden: 8 

De jongen Thorsten vertelt over 

zijn televisieconsumptie +  

Bijvoorbeeld: 

„Hallo, mein Name ist Thorsten, 

und ich bin siebzehn Jahre alt. 

Ich sehe durchschnittlich fünf 

Stunden am Tag fern. Je 

nachdem was kommt. Und dann 

meistens Musiksender, die 

„Tagesschau“ oder „Doktor 

House“. Ich liebe Komödien 

über alles“ (99).  

 

möchte die Sendung nicht 

verpassen” (99).  
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“6 

Fernsehkonsum” 

85-86 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Duits 

televisieprogramma 

Marienhof.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

„52 Lesen / Sprechen“ (85) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6  

Bijvoorbeeld: 

„1 Wie oft in der Woche schaltest 

du den Fernseher ein? – e Ich 

schalte den Fernseher etwa ein 

Mal pro Woche ein“. 

„2 Wie viele Fernsehgeräte gibt 

es bei dir zu Hause? – C Wir 

haben überhaupt keinen 

Fernseher“. 

„3 Siehst du gerne fern? – b Ja, 

ich liebe fernsehen. Meistens 

schaue ich mehr als eineinhalb 

Stunden am Tag“ (85).  

Opdracht:  

„A Liest Text 1 auf Seite 98 im 

Textbuch. Notiere in der rechten 

Spalte, welche Antworten zu den 

Fragen gehören. B Arbeitet zu 

zweit. Stellt euch gegenseitig die 

Fragen. Gib Antworten, die auf 

dich zutreffen“ (85).  

 

 

„54 Wortschatz“ (85) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„6 Ich komme erst nächste 

Woche (bij je) … … “. 

„9 Wie gehst du (naar de) …  

Supermarkt“? (85).  

Opdracht:  

„Übersetzte die Wörter. Du 

findest sie in der Lernbox von 

Lekton [sic] 6 aufe Seite 107 

oder in der Toolbox auf Seite 

164 im Textbuch“ (85).  

 

„56 Schreiben“ (86)  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (Duits 

televisieprogramma Marienhof). 

“2 Ik kijk meestal naar 

Marienhof” (86).  

Opdracht:  

„Wie wird es in den Texten 2, 3 

und 4 im Textbuch auf Seite 98 

und 99 gesagt? Übersetze die 

Wörter uns Sätze“ (86).  

 

„57 Schreiben“ (86) 

Opdrachtentypologie:     

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

Opdracht: 
„A Schreibe der 

Community gutefrage.net 
einen Beitrag über deinen 

Fernsehkonsum. Schreibe 

wenigstens zwölf Sätze. 

Lass zwischen jedem Satz 

eine Zeile frei. Benutze die 

Redemittel auf Seite 99, 

die Lernbox auf Seite 107 

und die Texte von Lektion 

6 auf Seite 98 und 99. 

Arbeite die Aufgabe in 

deinem Heft aus. Schrijf … 

- hoe je heet en hoe oud je 

bent; - hoeveel uur per 

dag je tv kijkt en vanaf 

(=ab) hoe laat ongeveer; - 

waar en wanneer je het 

liefst tv kijkt; - wat je 

favoriete genre en wat je 

lievelingsfilm is; - welke 

serie of programma je het 

leukst vindt; - waar je 

absoluut niets aan vindt; - 

wat je van reclame vindt 

en wat je tijdens de 

reclame doet; - wat je 

meestal eet of drinkt als je 

tv kijkt; - wat je vindt van 
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6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de volgende stelling: Tv-

kijken is van invloed is 

[sic] mijn cijfers op 

school. B Unterstreiche in 

deinem Text (Aufgabe 67) 

alle Personalpronomen. 

Kreise die 

Possessivpronomen ein. 

Notiere in der Leerzeile, in 

welchem Fall die 

Pronomen stehen. Sieh dir 

das Beispiel an. Meine 

Freunde (1e) gehen nicht 

oft ohne mich (4e) ins 

Kino. Tausche mit einem 

Mitschüler deine Arbeit. 

Korrigiert gegenseitig 

eure Texte. Besprecht die 

Fehler. C Schreibe die 

Endfassung deines Textes. 

Speichere deinen Text in 

deinem Portfolio“ (86).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Miniprojekt” 

100-101 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

„1 Sendung“ (100) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C + 4 (De doelgroep 

van de nieuwsuitzending/tekst zijn 

volwassenen dus wordt er een 

formele aanspreekvorm gebruikt).  

„Hallo, liebe Zuschauer!“ 

[…] 

„Wir hoffen, dass Ihnen unsere 

Sendung gefallen hat. Wir 

wünschen noch einen schönen Tag 

und auf Wiedersehen!“ (100).  

 

„2 Interview“ (100) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C + 4 (In de tekst 

wordt er een leerling (onder de 

16 jaar) aangesproken door een 

volwassene dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt). 

„Moderatorin  Tag! Wir machen 

eine Umfrage“. 

„Schüler  Aha. Hallo!“ 

„Moderatorin  Darf ich dich 

etwas über Medien fragen?“ 

„3 Umfrage“ (101) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Jongeren 

(onder de 16 jaar) zijn de 

doelgroep die voor de 

enquête worden 

aangesproken dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

„Umfrage  Was ist deine 

Meinung? Kreuze bei 

jeder Frage nur eine 

Het thema computer 

past in de levenswereld 

van jongeren. Het is niet 

een thema dat specifiek 

aan de cultuur van het 

Duitstalige gebied 

verbonden is.  
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(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

/ 

„Schüler  Klar!“ 

„Moderatorin  Wie oft siehst du 

fern?“ 

„Schüler  Ziemlich wenig. Ein 

paar Stunden pro Woche“ (100).  

Antwort an oder 

beantworte sie“ (101) 

Werkboek      

“Miniprojekt” 

87 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie:  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven en spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„61 Fragen“ (87) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2A (De leerlingen schrijven een 

Duitse tekst over resultaten van 

een enquête die in de klas is 

afgenomen en door een 

nieuwslezer kan worden 

voorgelezen).  

Opdracht: 
“1 Leg de ingevulde 

enquêteformulieren naast elkaar 

en tel hoe vaak elk antwoord is 

gegeven. 2 Noteer de totalen van 

elk antwoord en reken de scores 

om naar percentages. 3 Trek 

conclusies uit de resultaten en 

schrijf die om naar een verhaal 

dat een nieuwslezer kan 

voorlezen, zoals in tekst 1. 4 

Schrijf twee interviews, zoals tekst 

2, maar met eigen antwoorden. 5 

Verdeel de rollen: nieuwslezer, 

interviewer, twee geïnterviewden” 

(87).  

„62 Filmen“ (87) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B (De leerlingen maken in het 

Duits een nieuwsuitzendig)”.  

Opdracht:  
„Arbeitet zu viert. Macht eine 

Nachrichtensendung. 1 Jullie 

maken een nieuwsuitzending. 

Deze bestaat uit een bericht van 

de nieuwslezer, waarin twee 

interviews worden verwerkt, en 

waarin de uitslag van de enquête 

wordt bekendgemaakt. Gebruik 

tekst 1 en 2 op blz. 100 van het 

tekstboek als voorbeeld. 2 Maak 

de opnamen. Voorkom voorlezen 

van papier! 3 Zoek drie Duitse 

reclamefilmpjes over mobieltjes. 

Monteer deze ook in jullie film. 4 

De uitzending is ongeveer tien 

minuten lang. B Zeigt eure 

Nachrichtensendung in der 

Klasse. Speichert die Sendung 

im Portfolio“ (87).  

  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      
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“Lernbox” 

102-107 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal. 

 

Vaardigheden:  

7. De leerling stelt vragen 

wanneer bepaalde aspecten in 

de vreemde taal niet worden 

begrepen. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: televisiezenders 

ARD,  ZDF; 

C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde: 

Sybille, tijdschrift uit de DDR; 

E) Opdracht die kennis talig 

culturele aspecten in de Duitse 

taal weergeeft; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„1 Computer und Handy“ (102) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„anrufen  Kannst du mich 

morgen anrufen?  opbellen“. 

„darauf achten  Du solltest 

darauf achten, dass du nicht zu 

lange am Computer bist.  erop 

letten“. 

„deshalb  Er ist neu. Deshalb 

möchte ich es dir zeigen.  

daarom“ (102).  

 

„Grammatik A Het lidwoord in 

de eerste en de vierde naamval“ 

(102) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„Was hast du gegen den 

Trainer?“ (102).  

 

„2 Erreichbar“ (102) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„absichtlich  Hat er dich 

absichtlich angestoßen?  

opzettelijk“. 

„wichtig  Ich finde es wichtig, 

dass du mich verstehst.  

belangrijk“ (102).  

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1F 

„schlimm  Es ist nicht schlimm, 

dass du zu spät warst.  erg“ (102). 

 

„Redemittel“ (104) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

- Vaardigheden: 7 

“Sorry, wat bedoel je? – 

Entschuldigung, wie bitte?” 

“Ik heb het niet begrepen.  – Ich  

habe es nicht verstanden”. 

“Het woord ‘Flatrate’ begrijp ik 

niet. –Das Wort , Flatrate‘ 

verstehe ich nicht”. 

“Nog een keertje, alsjeblieft! – 

Noch einmal, bitte!” 

“Kun je dat nog eens zeggen? –

Kannst du das noch einmal 

sagen?” 

 

“Wat betekent dat? – Was 

bedeutet das?” 

“Sorry, hoe heet dat? –

Entschuldigung, wie heißt das?” 

“Hoe zegt [sic] je dat in het 

Duits? –Wie sagt man das auf 

Deutsch?” 

“Kun je dat alsjeblief herhalen? 

– Kannst du das bitte 

wiederholen?” 

“Kun je alsjeblieft langzaam 

spreken? – Kannst du bitte 

langsam sprechen?” 

“Hoe schrijf je ‘Quittung’? – 

Wie schreibt man ‚Quittung‘?” 

(104).  

„4 Empfang“ (105) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„Grammatik G  Het 

persoonlijk 

voornaamwoord en wie 

in de derde naamval“ 

(106) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„Möchtest du lieber ohne 

mich oder mit mir 

fahren?“ 

„Ich kaufe dir ein Eis“ 

(106).  

 

„6 Fernsehkonsum“ 

(107) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„de presentator  Kennst 

du diesen Moderator im 

Fernsehen?  der 

Moderator“ (107). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B 

(televisiezender ZDF) + C 

(Sybille, tijdschrift uit de 

DDR).  

„het tijdschrift  Die 

Sybille ist eine Zeitschrift 

für Mode und Kultur.  die 

Zeitschrift“. 

„het sportprogramma  

Wer präsentiert die 

Sportsendung im ZDF?  

die Sportsendung“ (107). 

 

„Redemittel“ (107) 
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„3 Vernetzt“ (104) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (ARD).  

„uitzetten  Kannst du den 

Fernseher bitte ausschalten?  

ausschalten“. 

„de e-mail  Hast du meine E-Mail 

schon gelesen? die E-Mail“.  

„het internet  Im Internet findest 

du die wichtigsten Adressen.  das 

Internet“. 

„de website  Dann gehst du zur 

Webseite www.ard.de.  die 

Webseite“ (104). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1E 

„het toetsenbord  Ich kann auf 

der Tastatur das ß nicht finden.  

die Tastatur“. 

„de toets  Es gibt keine Taste für ß 

auf meinem Computer.  die Taste“ 

(104). 

  

 

 

 „auslösen  Weisst du, welche 

Geräte oft Wohnungsbrände 

auslösen?  veroorzaken“. 

„der Körper  Wie hälst du 

deinen Körper fit?  het lichaam“ 

(105).  

 

„Grammatik E  Het 

persoonlijk voornaamwoord 

en het bezittelijk 

voornaamwoord“ (105) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„Ich rufe deine Oma morgen 

an“. 

„Ich rufe dich morgen an“ 

(105).  

 

„5 Fernsehen“ (106) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„der Laden  In welchem Laden 

hast du dein Handy gekauft? de 

winkel“. 

„überraschen  Überraschen Sie 

Ihren Schatz mit einem 

Blumenstrauß!  verrassen“ 

(106).  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“Naar welke serie kijk je 

elke dag? – Welche Serie 

siehst du dir jeden Tag 

an?” 

“Ga je te voet met mij 

naar de supermarkt? – 

Gehst du mit mir zu Fuß 

zum Supermarkt?” 

“Ga je met de metro of 

met de tram naar het 

stadion? – Fährst du mit 

der U-Bahn oder mit der 

Straßenbahn zum 

Stadion?” (107).  

Kapitel 6 Geldsachen     

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“1 Ausgaben” 

109 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

„Taschengeld“ (109) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

  „Taschengeld“ (109) 

Zakgeld is een thema 

dat op de levenswereld 

van de leerlingen 

aansluit. Is niet specifiek 
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andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

De leerlingen zien een video, 

waarin jongeren vertellen waaraan 

zij hun zakgeld uitgeven.  

 „A David (13) gibt sein 

Taschengeld meistens für 

Computerspiele aus“. 

„B Laura und Sophie (13. Sie 

geben das Geld für Klamotten 

aus“. 

„C Im Durchschnitt bekommen 

Dreizehnjährige etwa 20 Euro pro 

Monat“ (109).  

 

aan het cultuurbegrip 

verbonden.  

 

De opdrachten in het 

werkboek bij de video’s 

en deze tekst in het 

tektboek hebben niet 

reflectie op de situatie 

als doel (88-90 AB).  

Werkboek      

“1 Ausgaben“ 

88-90 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

 

Vaardgheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

„3 Wortschatz“ (88) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„3 Können Sie … eine Kreuzfahrt 

in die Karibik leisten?“ (88). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B (de 

bezienswaardigheid Minaturwelt 

in Hamburg).  

„5 Was kostet der …. In die 

Minaturwelt im Hamburger 

Hafen“. (88). 

 

 

„4 Sehen“ (88-89) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Deze opdracht hoort bij de 

video, waarin jongeren vertellen 

waaraan zij hun zakgeld 

uitgeven 

Opdracht: 

„Lies zunächst die Aussagen. 

Sieh dir das Video Klasse 09: 

Taschengeld an. Kreuze die 

richtigen Aussagen an“ (88). 

 „3 Wortschatz“ (88) 

De stad Hamburg staat 

in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 

 

„4 Sehen“ (88-89)   

Deze opdracht heeft niet 

reflectie op de situatie 

als doel.  
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Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: de 

bezienswaardigheid 

Minaturwelt in Hamburg. 

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“2 Klamotten 

kaufen” 

110-111 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

„1 Blue Jeans“ (110) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B + C (de uitvinder 

van de jeans Levi Strauss).  

„Der Deutsche Levi Strauss hat 

die ersten Jeans erfunden. Er 

wurde 1829 in Buttenheim in 

Deutschland geboren. Er 

emigrierte nach Amerika und 

starb 1902 in San Francisco“ 

(110).  

 

  „1 Blue Jeans“ (110) 

Buttenheim staat in de 

Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 
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Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: de uitvinder van 

de jeans Levi Strauss; 

C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

Werkboek      

“2 Klamotten 

kaufen” 

90-93 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Oostenrijk verstrekken.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

 

Kritisch cultureel bewustzijn 

/ politieke educatie: 
9. De leerling kan herkennen 

welke kledingmerken door 

Duitse en Nederlandse 

leerlingen gedragen worden: 

overeenkomst.  

10. De leerling kan vergelijken 

welke kledingmerken door 

Duitse leerlingen en welke 

door Nederlandse leerlingen 

worden gedragen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

„9 Hören“ (90)               

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Da musst ihr euch was 

einfallen lassen“. 

„2 Könnt ihr am Montag zu uns 

kommen?“ 

„4 Wann gibst du ihm die Bücher 

zurück?“ 

„7 Lukas, könntest du bitte die 

Tür öffnen?“ 

„9 Mario, du siehst super aus 

heute!“ 

„10 Super, wenn du da bist, und 

mir nah bist, bin ich froh, einfach 

so- bist du fern, so denk ich gern 

viel an dich und freue mich“ (90).  

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Höre dir 

Fragment 2 an“ (90). 

 

„11 Wortschatz“ (91) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Kannst du mir ein … dafür 

geben?“ (91). 

„13 Lesen“ (91-92) 

Can do-descriptoren: 

Kritisch cultureel bewustzijn / 

politieke educatie: 9 + 10.  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1B 

- Kennis + Vaardigheden: 3 

Overeenkomst: welke  

kledingmerken door Duitse en 

Nederlandse leerlingen gedragen 

worden. 

“5 In het kader in het tekstboek 

staat van welk merk de spullen 

zijn die de jongeren gekocht 

hebben. Noteer welke van deze 

merken jij ook draagt” (92).  

Opdracht: 

„Lies Text 2 auf Seite 11 im 

Textbuch. Beantworte die 

Fragen“ (92). 

 

„17 Sprechen“ (92-93) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1B (Wolfgang 

Porsche, ICE).  

„19 Grammatik“ (93) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„3 Was isst du am … ? 

Einen Apfel oder eine 

Banane?“ (93). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Oostenrijk). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Oostenrijk). 

„10 Welcher See in 

Österreich ist am … ? Der 

Neusiedler See?“ (93). 

 

Opdracht: 

„Kreise die Komparative 

und die Superlative mit –

en im Wortsucher ein. 

Schreibe danach die 

Wörter in die Sätze. 

Benutze jedes Wort nur ein 

Mal. ß =ss“ (93).  

 

 

„10 Sprechen“ (90) 

In deze opdracht 

beoordelen de leerlingen 

elkaar op uitspraak. Dit 

doen zij met 

Nederlandse cijfers en 

niet met het Duitse 

cijfersysteem. Dit 

hebben de leerlingen 

wel behandeld in 

hoofdstuk 2.  

 

„19 Grammatik“ (93) 

De Neusiedler See staat 

niet in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 
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Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Oostenrijk weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: kledingmerken 

in Duitsland, Wolfgang 

Porsche, ICE, de uitvinder van 

de jeans Levi Strauss.  

 

Kennis: kennis over de andere 

cultuur: kledingmerken + 

vaardigheden: leerlingen 

kunnen, op een begrijpelijke 

manier voor een Duitstalige 

gesprekspartner, in het Duits 

over kleding communiceren: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

3. Schriftelijke opdracht “met 

een reflecterende vergelijking” 

over een cultureel aspect. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Schreibe zuerst 

das niederländische Wort hinter 

den Satz. Ergänze dann die 

deutschen Wörter in den Sätzen. 

Benutze die Lernbox von Lektion 2 

auf Seite 123 im Textbuch. Ordnu 

zu: maat – tent – voorbeeld – 

produceren – net – nodig hebben 

– vuil – katoen – vochtig – 

succes“ (91). 

 

„12 Lesen“ (91)             

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (spijkerbroek als een 

Duitse uitvinding).         

“3 De spijkerbroek is een Duitse 

ontdekking” (91). 

Opdracht: 

„Liest Text 1 auf Seite 110 im 

Textbuch. Kreise ein, oder 

beantworte die Fragen“ (91).  

 

 

  

 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B (De leerlingen formuleren 

zinnn in het Duits voor het 

gesprek aan de hand van een 

aantal voorgegeven woorden).  

„Dialoog 2  1 Johann ist reich. – 

Sabine. – Wolfgang Porsche“. 

„Dialoog 3 1 Kartoffeln sind 

lecker. – 2 Pommes. 3 Schnitzel 

mit Jägersoße“. 

„Dialoog 5  Ein ICE fährt 

schnell. – TGV. – Japanischer 

Maglev (581 km/h)“ (92).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Verteilt die 

sechs Sätze in Spalte 1. Führt die 

Gespräche. Sieh dir das Beispiel 

an“ (92).  

 

„Beispiel: a Der Salat ist frisch. 

– b Un der Blumenkohl?“ 

„a Der Blumenkohl ist noch 

frischer. – b Ja, aber der Spinat 

ist am frischesten“ (93).  
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Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“3 Teure 

Sachen” 

112-113 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal. 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1 F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B 

“Kan zeggen en vragen wat wél 

en niet leuk is”. 

“Kan informatie over zichzelf 

geven” (112).  

 

„1 Outdoor“ (112) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een gesprek 

tussen een verkoopster en een 

klant dus wordt er een formele 

aanspreekvorm gebruikt).  

„Verkäufering  Kann ich Ihnen 

helfen?“ 

„Jules  Ja. Gerne!“ 

 „Redemittel“ (113) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het gaat om zinnen 

die gebruik kunnen worden in 

een gesprek tussen een verkoper 

en een klant dus wordt er een 

formele aanspreekvorm 

gebruikt).  

„Kunt u me helpen? – Können 

Sie mir helfen?“ 

„Heeft u deze schoenen ook in 

maat 39? – Haben Sie diese 

Schuhe auch in Größe 39?“  

„Wat kan ik voor u doen? – 

Was kann ich für Sie tun?“ 

„Hier kunt u de pincode 

intoetsen. – Hier können Sie die 

Geheimnummer eingeben“ 

(113). 

 

Can do-descriptoren: 

„Wotfhilfe“ (113) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

„Text 1  bar – contant“ 

(113).  
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kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Verkäuferin  Suchen Sie etwas 

bestimmtes?“ 

„Jules  Ja, für Amerika“. 

[…] 

„Jules. Wissen Sie, wie es da 

aussieht?“ (112). 

Kennis: 3A 

„Deze muts is voor jou. – Diese 

Mütze ist für dich“ (113). 

Werkboek      

“3 Teure 

Sachen” 

94-96 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

„22 Wortschatz“ (94) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

“Welke maat heeft u? – … haben 

Sie?” 

“Heeft u die ook nog in een 

andere kleur? – Haben Sie die 

auch noch ….”. 

“Heeft u deze jas ook in maat 36. 

–  … auch in Größe 36?” (94).  

Opdracht: 

„Übersetzte die Wörter. Benutzte 

das Gespräch, die Bilder und die 

„25 Sprechen“ (96) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een gesprek 

tussen twee leeftijdsgenoten / 

jongeren dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2 A + B (De leerlingen 

formuleren zinnen in het Duits 

„27 Schreiben“ (96)  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A De 

leerlingen schrijven een 

tekst over vier personen 

uit tekst 2 in het tekstboek 

(113 TB).  

Opdracht 

„Erzähle über Vier 

Personen aus Text 2 auf 

„27 Schreiben“ (96)  

Vanwege een foutieve 

weergave van het 

opdrachtennummer dat 

voor deel B van deze 

opdracht gebruikt dient 

te worden, is dit deel 

van de opdracht niet 

geanalyseerd in deze 

masterscriptie.  
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informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven en spreken.  

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

  

 

 

 

Redemittel auf Seite 112 und 113 

im Textbuch. Benutze auch die 

Lernbox von Lektion 3 auf Seite 

124 im Textbuch“ (94).  

 

„23 Schreiben“ (95) + „24 

Sprechen“ (95) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een gesprek 

tussen twee leeftijdsgenoten / 

jongeren dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 2 

A + B (In opdracht 23 vertalen 

leerlingen zinnen voor het gesprek 

schriftelijk naar het Duits. In 

opdracht 24 voeren de leerlingen 

dit gesprek mondeling uit. Zij 

moeten de ‘Nederlandse rol’ 

uiteindelijk kunnen zonder de 

zinnen in het werkboek te zien).  

Bijvoorbeeld: 

„1 Sollen wir zu H&M gehen? – 

2 Ja. De uitverkoop begint 

vandaag (=heute)“. 

„3 Was brauchst du alles? – 4 Ik 

heb een nieuwe broek en een trui 

nodig“. 

„5 Schau mal! Da hängen die 

Hosen. – 6 Is deze broek er ook in 

maat 36?“ 

„7 Ja, hier Größe 36, in Rot. – 8 

Is die broek er ook nog in een 

andere kleur?“ 

aan de hand van een aantal 

voorgegeven woorden).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Hier stehen 

sechs Wörter aus der Lernbox 

von Lektion 3. Verteilt die 

Wörter. Jeder hat drei Wörter. 

Der Eine stellt zu dem Wort eine 

Frage, der Andere gibt Antwort. 

Arbeitet wie im Beispiel. In der 

zweiten Frage reagierst du auf 

die Antwort deines Mitschülers. 

Wörter: (1) Billig (2) Angebot 

(3) Stiefel (4) gelb (5) bar (6) 

Große“ (96). 

 

„26 Schreiben / Sprechen“ (96) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het gaat om een 

gesprek tussen een verkoper en 

een klant dus wordt er een 

formele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2 A + B 

(De leerlingen schrijven in 

opdracht A een gesprek tussen 

een verkoper en een klant. In 

opdracht B voeren de leerlingen 

het gesprek tussen verkoper en 

klant mondeling met behulp van 

voorgegeven woorden). 

Bijvoorbeeld: 

„- Kasten 1 - ein Pulli und T-

Shirts – Kasten 2 – Sportschuhe 

und eine Badehose“. 

Seite 113 im Textbuch. 

Berichte über Taschengeld 

und was man davon alles 

zahlen muss. Schreibe acht 

Sätze über die 

untenstehenden Punkte: - 

ob und wie viel 

Taschengeld sie 

bekommen; - ob sie Jobs 

haben, welche Jobs sie 

haben; - wofür sie ihr 

Geld ausgeben; - wie viel 

Taschengeld du 

bekommst; - ob das genug 

ist; - wofür du dein 

Taschengeld ausgibt“ 

(96).  



266 
 

„9 Hier, in Blau. Möchtest du sie 

anprobieren? – 10 Ja, waar zijn 

de pashokjes?“ (95).  

 

Opdracht 23:  

„Übersetze die niederländischen 

Sätze. Benutze das Gespräch, die 

Redemittel und die Lernbox auf 

Seite 112, 113 und 124 im 

Textbuch“ (95).  

 

Opdracht 24: 

„Arbeitet zu zweit. Übt das 

Gespräch von Aufgabe 23 so 

lange, bis ihr die niederländische 

Rolle mit der rechten Spalte 

abgedeckt spielen könnt. Wechselt 

die Rollen. Übernehmt das 

Gespräch in beiden Rollen in euer 

Portfolio“ (95).  

 

„- Kasten 1 –die Größe – Kasten 

2 – Die Größe der Schuhe“ (96).  

Opdracht:  

„A Arbeitet zu zweit. Schreibt 

ein Gespräch zwischen einem 

Verkäufer und einem Kunden. 

Ihr braucht nur einen Dialog 

auszuarbeiten. Verarbeitet 

entweder die Information aus 

dem ersten oder aus dem zweiten 

Kasten in eurem Gespräch. In 

beiden Gesprächen gibt es die 

Rolle des Verkäufers und die 

Rolle des Kunden. B Verteilt die 

Rollen. Benutzt die Wörter aus 

den Kästen. Führt das Gespräch 

anhand der Wörter. Nehmt das 

Gespräch auf für eurer 

Portfolio. Tauscht die Rollen. 

Auch dieses Gespräch kommt in 

euer Portfolio“  (96).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“4 Geld” 

114-115 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Bundesbank; 

C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde: D-

Mark.  

 

„1 Der Euro“ (114)  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1C (D-Mark).  

„Münzen ersetzten die nationalen 

Währungen (zum Beispiel in 

Deutschland die D-Mark […]“ 

(114). 

„2 Falschgeld“ (114) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (Bundesbank).  

„Die Deutsche Bundesbank 

entdeckt circa 50 000 falsche 

Euro-Banknoten pro Jahr“ 

(114).  

 „1 Der Euro“ (114) + 

„4 Euromünzen Maße 

und Gewicht der 

Münzen“ (115)  

De valuta Euro als 

thema past in de 

levenswereld van 

leerlingen, omdat zij het 

gebruiken als 

betaalmiddel. Dit is een 

overeenkomst tussen 

Duitsland en Nederland.  
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“4 Geld” 

97-99 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Oostenrijk verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Wien 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Oostenrijk weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: 

Bundeskanzlerin van 

Duitsland Angela Merkel; 

D) Opdracht om de voorkennis 

over de Euro vast te stellen.  

„28 Schauen“ (97) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1C 

“1 Over welke twee onderwerpen 

gaat het in deze drie teksten”? 

“In welke EU-landen wordt de 

euro niet gebruikt”? 

“Wat betekent het woord 

Falschgeld” (97).  

 

„29 Wortschatz“ (97) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B (Oostenrijk: 

hoofdstad). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Oostenrijk). 

„6 Er war schon mal als Kind in 

Wien. Er kann sich … nicht mehr 

daran erinnern“ (97).  

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Ergänze die 

fehlenden Wörter. Benutze die 

Lernbox von Lektion 4 auf Seite 

125 im Textbuch. Zwei Wörter 

bleiben übrig! Ordne zu: Laden – 

Mitglied – ersetzen – Geldschein 

– jedoch – damals – verwenden – 

bedeuten“ (97). 

 

„32 Sehen“ (98) + „33 Sehen“ 

(98) + „34 Sehen“ (98)  

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

„36 Grammatik“ (98) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1 zich voelen  Wie fühlst du 

dich? – Ich fühle mich gut“. 

„3 zich verontschuldigen  Die 

Kinder entschuldigen … beim 

Lehrer - Musst du … auch 

entschuldigen?“ 

„4 zich haasten  Wir beeilen … . 

Beeilt ihr … auch?“ 

„6 zich verheugen  Ihr freut … 

auch auf das Fest, oder? Ich 

freue … schon“ (98).  

Opdracht: 

„Sieh dir Grammatik C an, in 

der Lernbox auf Seite 135 im 

Textbuch. Ergänze die richtigen 

Pronomen“ (98).  

 

„37 Wiederhohlung“ (99) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (Bundeskanzlerin 

van Duitsland Angela Merkel).  

„2 voor jullie Das Geschenk ist 

… …“. 

„4 tegen u  Stimmt er … …, 

Frau Merkel?“ 

„5 door jou  … … ist Mathe 

einfach!“ 

„6 voor wie  … … interessierst 

du dich“ (99).  

Opdracht: 

„38 Schreiben / 

Sprechen“ (99) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

In opdracht A schrijven de 

leerlingen het antwoord in 

het Duits op. In opdracht 

B voeren de leerlingen het 

gesprek (vragen en 

antwoorden) mondeling 

uit.  

„1 Ist die Hose neu? – 

Nein, die ist nicht neu, Sie 

ist alt“. 

„2 War der iPod teuer? – 

Nein, der war nicht teuer. 

Er war billig“. 

„3 Ist der Pullover zu 

groß? - …“ (99).  

Opdracht: 

„A Sieh dir Grammatik D 

an, in der Lernbox auf 

Seite 125 im Textbuch. 

Notiere die Antworten zu 

den Fragen. Benutze 

folgende Wörter und das 

Gegenteil dieser Wörter: 

alt – klein – hässlich – hell 

– modern – groß – billig. 

B Arbeitet zu zweit. Der 

Eine stellt die Fragen von 

dieser Aufgabe, der 

Andere antwortet. 

„29 Wortschatz“ (97)  

De stad Wien staat in de 

Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 

 

„32 Sehen“ (98) + „33 

Sehen“ (98) + „34 

Sehen“ (98)  

Deze opdrachten hebben 

niet reflectie op de 

situatie als doel.  

 

„37 Wiederhohlung“ 

(99) 

In de opdracht wordt 

niet behandeld wie Frau 

Merkel is, waardoor de 

lesmethode niet ingaat 

op het politieke systeem 

in Duitsland. 
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Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven en spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

De leerlingen zien video’s over de 

thema’s de euro, shoppen en 

valsgeld.  

Opdracht 32:                          

„Lies die Sätze. Sieh dir danch 

das Video Der Euro an. Kreuze 

die richtigen Aussagen an“ (98).  

 

Opdracht 33: 

„Lies die Sätze. Sieh dir danch 

das Video Warum können Paare 

nicht shoppen? an. Kreuze die 

richtigen Aussagen an“ (98).  

 

Opdracht 34: 

„Sieh dir das Video Falschgeld 

an. Unterstreiche die richtigen 

fettgedrückten Wörter“ (98).  

 

 

 

 

„Ergänze die richtigen Formen. 

Benutze die Toolbox Nummer 27 

auf Seite 170 im Textbuch“ (99). 

 

  

 

 

 

 

Wechselt danach die 

Rollen“ (99).  

 

„29 Sprechen“ (99) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B De 

leerlingen formuleren de 

antwoorden in het Duits en 

maken de vraag af (deel 

van de zin is als 

voorgegeven).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Seht 

euch die Banknoten und 

Münzen auf Seite 115 im 

Textbuch an. Stellt euch 

gegenseitig zehn Fragen 

über die Banknoten und 

Münzen. Benutzt für die 

Banknoten die folgenden 

Farben: grau – blau – 

orange – grün – rot – lila 

– gelb – braun“ (99).  

 

 

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode   Opmerkingen 

Tekstboek      

“5 Mahlzeit!” 

116-117 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

„1 Currywurst“ (116) 

Can do-descriptoren: 

„1 Currywurst“ (116) 

Can do-descriptoren: 

„2 Rezept Currywurst“ 

(117)  

Can do-descriptoren: 

„1 Currywurst“ (116) 

De steden Berlin en 

Hamburg staan in de 
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1. A + B) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken: 

hoofdstad van Duitsland.  

 

2. C) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in 

Duitsland uiteenzetten”: de 

leerling kent typische 

gerechten uit Duitsland.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Currywurst, 

typische gerechten uit 

Duitsland; 

C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde: 

Currywurst.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Kennis: 1 A + B (Duitsland: 

hoofdstad) + 2C 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A + B + C 

(Currywurst) 

„Die Currywurst kennen alle in 

Deutschland. Sie ist heiß, fettig 

und sehr deutsch. Es gibt sogar 

ein Currywurst-Museum in 

Berlin“ (116). 

 

„Die Currywurst kommt aus 

Berlin oder doch aus Hamburg? 

Auf jeden Fall hat sie eine lange 

Tradition: 1949 hat die Berlinerin 

Herta Heuwer in ihrem Geschäft 

an der Kant- und Kaiser-

Friedrich-Straße eine Currywurst 

verkauft. Das ist eine Wurst in 

Stücken mit Ketchup und Curry. 

Das Deutsche Currywurst 

Museum in Berlin befindet sich in 

der Nähe von Checkpoint Charlie. 

Das Museum ist 1100 

Quadratmeter groß und hat fünf 

Millionen Euro gekostet“ (116).  

„800 Millionen Currywürste essen 

die Deutschen pro Jahr. 70 

Millionen Portionen werden allein 

in Berlin verkauft. Und die 

Currywurst gibt es nicht nur am 

Imbiss. Das Luxushotel Adlon 

serviert zu besonderen Anlässen 

Currywurst… mit Champagner“ 

(116).  

Kennis: 1 A + B (Duitsland: 

hoofdstad) + 2C 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A + B + C 

(Currywurst) 

„Die Erfinderin der Sauce, 

Herta Heuwer, hat ihr Rezept 

nicht verraten. Sie mischte vor 

mehr als 60 Jahren 

Tomatenmark, Curry und andere 

Zutaten zusammen. Das war am 

4. September 1949 in Berlin. 

Seitdem wurde die Currywurst in 

der ganzen Welt bekannt. Um die 

Sauce rechtlich zu schützen, 

meldete die Erfinderin später 

sogar ein Patent darauf an. Das 

Rezept nahm sie 40 Jahr später 

mit ins Grab“ (116). 

 

„Doch hat Herta Heuwer 

wirklich die Currywurst 

erfunden? Darüber gibt es noch 

immer Streit. Der Autor Uwe 

Timm behauptet, die Currywurst 

sei in Hamburg erfunden 

worden. Er schreibt in seinem 

Roman Die Entdeckung der 

Currywurst, dass Lena Brücker 

sie erfunden hat. Ob sie nun aus 

Berlin oder Hamburg kommt, ist 

noch immer nicht deutlich. Wahr 

ist auf jeden Fall, dass die 

Currywurst sehr gern gegessen 

wird und eine deutsche 

Spezialität ist“ (116).  

Kennis: 2C 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (Currywurst).  

Bijvoorbeeld: 

„Zutaten für vier 

Personen. Vier Bratwürste 

– Pflanzenöl zum Braten – 

200 Milliliter Ketchup – 1 

Esslöffel Tomatenmark – 

1 Esslöffel Currypulver – 

Essig, Honig, Chili- und 

Paprikapulver, Salz und 

Pfeffer zum 

Abschmecken“ (117).  

 

 

 

Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de steden 

zien. 

Werkboek      

“5 Mahlzeit!” 

99-103 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

„40 Wortschatz“ (99) 

Can do-descriptoren: 

„47 lesen“ (101) 

Can do-descriptoren: 

„51 Sprechen“ (102) 

Can do-descriptoren: 

„42 Hören“ (100)     
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 1. A + B) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken: 

hoofdstad van Duitsland.  

 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Duitsland; 

C) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in 

Duitsland uiteenzetten”: de 

leerling kent typische 

gerechten uit Duitsland en 

Oostenrijk.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde.  

Kennis: 2C (Duitsland).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (Currywurst en 

Schwarzwälder Kirschtorte).  

„4 Ich habe Hunger. Sollen wir 

uns eine Currywurst am … 

holen?“ 

„5 Welche … braucht man für 

eine Schwarzwälder Kirschtorte“ 

(99). 

Opdracht: 

„Ergänze die fehlenden Wörter in 

den Sätzen. Die Wörter kommen 

aus der Lernbox von Lektion 5 auf 

Seite 126 im Textbuch. Ordne zu: 

Imbiss – Zutaten – Topf – Streit – 

Öl“ (99). 

 

„42 Hören“ (100)      

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 2A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A  

“2 Alle leerlingen uit Bremen in 

de achste of negende klas kunnen 

meedoen” (100).  

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Höre die 

Fragment 3 an. Kreuze die 

richtigen Aussagen an“ (100). 

 

„45 Lesen“ (100) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 2C (Duitsland).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A + B (Currywurst).  

„Ein Museum für die 

Currywurst“. 

„Berlin oder Hamburg?“ 

Kennis: 2C (Duitsland). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (Currywurst).  

“1 Noteer in het Nederlands 

welke ingrediënten je voor de 

Currywurst nodig hebt”. 

“2 Hoe maak je Currywurst 

klaar? Eerst…” 

“3 Wat kun je het beste bij de 

Currywurst eten?” (101). 

Opdracht: 

„Lies Text 2 auf Seite 117 im 

Textbuch. Beantworte die 

Fragen“ (101). 

„48 Grammatik“ (101)    

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A           

„5 wassen „… du auch noch den 

Salat?“, fragt meine Cousine“. 

„7 laten Mein Bruder … mich 

nicht in Ruhe. Ich schreie: 

„Warum .. du mich nicht in 

Ruhe?“  

„9 kennen Wie gut … du meinen 

Freund? Ich … ihn nicht so 

gut“. 

„11 dragen „… du mir die 

Tasche, Klaus?“ Dann … ich 

deinen Rucksack“ (101).  

Opdracht: 

„Sieh dir Grammatik E an, in 

der Lernbox auf Seite 126 im 

Textbuch. Benutze auch die 

Toolbox Nummer 15 auf Seite 

167 im Textbuch. Ergänze die 

richtigen Verbformen“ (101).  

 

„49 Sprechen“ (101) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 3A           

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„A Kann ich dir helfen? – 

B Ich möchte gern einen 

Liter Milch. Wie viel 

kostet das?“ 

„A Ein liter Milch kostet 

90 Cent. Sonst noch was? 

– B Ja, ich hätte auch 

noch gern ein Kilo 

Trauben“ (102).  

Opdracht:  

„Arbeitet zu zweit. Sehe 

euch die Einkaufsliste an. 

Führt vier Gespräche, 

wobei jeder zweimal die 

Rolle A und B hat. Die 

Preise dürft ihr selber 

bestimmen. Tauscht die 

Rollen. Ergänzt die 

fettgedruckten Wörter 

durch Wörter der 

Einkaufsliste“ (102).  

 

„52 Wiederholung“ (102) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A           

„6 Was hältst du von der 

Deutschlehrerin?“ (102). 

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Übersetze 

die fettgedruckten 

Satzteile. Benutze die 

Toolbox Nummer 35 auf 

Seite 172 im Textbuch“ 

(102).  

De stad Bremen staat 

niet in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB).         

 

„45 Lesen“ (100) 

De steden Berlin en 

Hamburg staan in de 

Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de steden 

zien. 

 

„46 lesen“ (101) 

De stad Berlin staat in 

de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 
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B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Currywurst, 

Schwarzwälder Kirschtorte; 

- Opdracht die kennis over 

Oostenrijk weergeeft: 

Landeskunde: 

Kaiserschmarren.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

  

 

 

 

 

 

„Currywurst überall“ (100). 

Opdracht: 

„Lies Text 1 auf Seite 116 im 

Textbuch. Ordne die 

Überschriften den Absätzen 

(=alinea’s) zu. Notiere den 

richtigen Buchstaben (=letter)“ 

(100).  

 

„46 lesen“ (101) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 2C (Duitsland).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A + B (Duitsland- 

Currywurst).  

“1 Beschrijf de Currywurst” 

“2 Waar in Berlijn bevindt zich 

het Currywurst-Museum?” 

“3 Wie heeft de Currywurst 

waarschijnlijk uitgevonden, en 

waar en wanneer?” 

“4 Waarom is er nog steeds ruzie 

over de Currywurst?” (101).  

Opdracht: 

„Lies Text 1 noch einmal. 

Beantworte die Fragen“ (101). 

 

 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B (De leerlingen formuleren de 

antwoorden op de vragen in het 

gesprek in het Duits en bedenken 

daarnaast zelf nog drie andere 

vragen).  

Bijvoorbeeld: 

„1 Was kosten die Bananen?  85 

Cent – Die Bananen kosten 85 

Cent“. 

„2 Was kostet ein Liter Milch? 

90 Cent - ….“. 

„3 Was kostet ein Kilo Brot? 3 

Euro - …“ (101).  

Opdracht 

„Arbeitet zu zweit. Der Eine 

stellt Fragen, der Andere 

antwortet. Tauscht die Rollen. 

Stellt selber auch noch drei 

eigene Fragen“ (101).  

 

„50 Sprechen“ (102)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een gesprek 

tussen twee klasgenoten dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B (De leerlingen formuleren de 

zinnen voor het gesprek in het 

Duits aan de hand van een aantal 

voorgegeven woorden). 

 Bijvoorbeeld: 
„1 das Ei – die Eier“. 

 

„54 Grammatik“ (103) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2C (Oostenrijk- 

Kaiserschmarren). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (Oostenrijk-

Kaiserschmarren).  

„Ich war bei mein … 

Oma. Da habe ich mit ihr 

… Hilfe (die) 

Kaiserschmarren 

gemacht“ (103). 

Opdracht: 

„Ergänze in den Sätzen 

die richtigen Endungen. 

Benutze Grammatik F in 

der Lernbox auf Seite 126 

im Textbuch“ (103).  

 

„56 Wiederholung“ (103) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„3 Meine Mutter fragt: 

„Freust du mich auf das 

Fest?“ (103).  

Opdracht: 

„Korrigiere die folgenden 

Sätze. In jedem Satz steckt 

ein Fehler! Der Fehler ist 

unterstrichen. Schreibe die 

richtige Form auf. Benutze 

die Lernbox von Kapitel 6 

auf Seite 127 im Textbuch. 

Tauscht eure 

Arbeitsbücher. Besprecht 

eure Fehler“ (103).  
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 „2 die Banane - …“. 

„3 die Orange - …“. 

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Notiert erst 

die Mehrzahl von den Wörtern. 

Der Eine stellt Fragen, der 

Andere antwortet. Tauscht. [sic] 

die Rollen. Benutzt die Toolbox 

auf Seite 169 im Textbuch. 

Beispiel: Isst du oft eine Birne? 

– Ja, ich esse Birnen sehr gern. / 

Nein, ich mag Birnen nicht“ 

(102).  

 

 

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tektboek      

“6 Einladung” 

118-119 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land” uiteenzetten: 

schoolsysteem in Duitsland; 

B) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: het 

dagelijkse leven van een 

leerling/jongere uit Duitsland.  

 

3. C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

„1 Frühstück Was isst du zum 

Frühstück?“ (118) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2B 

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Meerdere jongeren vertellen wat 

zij als ontbijt eten.  

Bijvoorbeeld: 

„Vera  Ich esse meistens ein 

Brötchen mit Butter und 

Marmelade oder ein Croissant. 

Ich trinke Kakao oder Tee. Ich 

habe nie viel Zeit am Morgen. 

Deshalb frühstücke ich schnell. 

Danach fahre ich in die Schule. 

Am Wochenende habe ich mehr 

Zeit. Dann frühstücken wir alle 

zusammen. Meine Mutter macht 

oft Eier mit Würstchen und Speck. 

Wir sitzen lange am 

 „3 Geburtstag“ (119) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

uitnodiging aan vrienden dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).   

„Am Samstag, den 4. März, 

möchte ich meinen Geburtstag 

im Jugendzentrum feiern. Hierzu 

lade ich dich herzlich ein. Die 

Party dauert von 19 bis 24 Uhr. 

Schick mir eine SMS, ob du 

kommst! Nimm coole Musik mit! 

Sabine“ (119).  

 

„4 Schuljubiläum“ (119) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2A + 3C + 4 (Het is een 

uitnodiging van een docent aan 

leerlingen onder de 16 jaar dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

„Redemittel“ (119) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

“Je kunt beschrijven hoe 

je ontbijt en wat je mee 

naar school neemt” (119). 

Bijvoorbeeld: 

“Ik eet liever een broodje 

met boter en jam. – Ich 

esse lieber ein Brötchen 

mit Butter und 

Marmelade”. 

“Ik drink graag 

chocolademelk. – Ich 

trinke gerne Kakao”. 

“Ik ontbijt nooit. – Ich 

frühstücke nie” (119).  

 

Can do-descriptoren: 

„1 Frühstück Was isst 

du zum Frühstück?“ 

(118) 

De opdracht bij deze 

tekst heeft niet reflectie 

op de situatie als doel 

(104 AB).  
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specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven en spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

Frühstückstisch. Das finde ich 

toll“ (118). 

 

„Simon  Ich esse zum Frühstück 

Cornflakes. Das mag ich lieber 

als ein Brötchen. Ich trinke nicht 

gerne Kaffee oder Tee. Am 

liebsten trinke ich Milch oder 

Kakao. Ab und zu schmiere ich 

mir auch ein Honigbrot. Am 

Sonntag machen wir immer eine 

Art Brunch. Mein Mutter macht 

dann für uns Frühstückseier und 

Croissants“ (118).  

„Liebe 9B! Wir feiern am 10. 

April das 50. Schuljubiläum. Ich 

möchte euch zum Schulfest 

einladen. Das Programm 

beginnt um 13 Uhr. Jede Klasse 

macht zuerst ihr eigenes 

Programm. Ab 17 Uhr gibt es 

eine Abschlussparty und 

Tombola. Wir beginnen mit 

einem kleinen Mittagessen. Bitte 

nehmt Brötchen, Würstchen, 

belegte Brote oder Kuchen mit. 

Hoffentlich könnt ihr kommen! 

Hans Klausberger 

Klassenlehrer 9B“ (119).  

 

 

 

Kennis: 4 (Het gaat hier 

om zinnen voor een 

uitnodiging aan vrienden / 

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

“Je kunt een uitnodiging 

schrijven” (119). 

Bijvoorbeeld: 

“Op zaterdag zou ik 

graag mijn verjaardag 

willen vieren. – Am 

Samstag möchte ich 

meinen Geburtstag 

feiern”. 

“Ik nodig je uit voor mijn 

verjaardag. – Ich lade 

dich zu meinem 

Geburtstag ein” (119).  
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leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“6 Einladung“ 

104-105 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. B) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: het 

dagelijkse leven van een 

leerling/jongere uit Duitsland.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

„58 Schreiben“ (104) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2B 

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Deze opdracht hoort bij tekst 1 uit 

het tekstboek, waarin meerdere 

jongeren vertellen wat zij als 

ontbijt eten.  

Opdracht: 

„Lies Text 1 auf Seite 118 im 

Textbuch. Beantworte die Fragen 

auf Deutsch und in ganzen 

Sätzen“ (104).  

 

„59 Sprechen“ (104) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het gaat om zinnen in 

een gesprek tussen vrienden / 

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B (De leerlingen formuleren de 

antwoorden op de vragen voor het 

gesprek in het Duits).  

Bijvoorbeeld: 

„1 Was isst du zum Frühstück?“ 

„2 Was trinkst du zum 

Frühstück?“ 

„61 Grammatik“ (104)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

 „1 Wie findest du den Kuchen? 

– Den finde ich lecker. Er 

schmeckt gut“.  

„3 Wie schmecken dir die 

Bohnen? – Nicht gut. … sind 

kalt. … schmecken nach nichts“. 

„4 Nimmst du den Apfelsaft? – 

Nein, … mag ich nicht. … ist zu 

süß“. 

„6 Wie findest du die Äpfel? - … 

sind sauer. … sind noch nicht 

richtig reif“ (104).  

Opdracht: 

„Ergänze die fehlenden Wörter. 

Benutze Grammatik D in der 

Lernbox auf Seite 125 im 

Textbuch“ (104).  

 

„62 Grammatik“ (105) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1 klein  Dein Frühstücksei ist 

kleiner als mein Frühstücksei“. 

„3 fett  Ist dein Steak … als mein 

Steak?“ (105).  

Opdracht: 

„Ergänze die fehlenden Wörter. 

Benutze Grammatik B in der 

„63 Schreiben“ (105) 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis: 7 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A (De 

leerlingen schrijven een 

bijdrage op een forum 

over het thema ontbijten).  

Opdracht: 

„A Schreibe einen Eintrag 

in ein Form. Schreibe 

mindestens zehn Sätze auf. 

Benutzte die Texte auf 

Seite 118 im Textbuch, die 

Redemittel auf 119 im 

Textbuch, und die Lernbox 

von Lektion 6 auf Seite 

127 im Textbuch. Vertel … 

- hoe laat je opstaat en 

hoe laat je naar school 

gaat; - wat je meestal eet 

en drinkt bij het ontbijt; - 

hoelang je ontbijt; - 

waarom je ontbijt of 

waarom niet (zie tekst 2); - 

hoe en met wie je in het 

weekend ontbijt; - wat je 

aan eten en drinken 

meeneemt naar school; - 

wie je boterhammen voor 

school maakt; - wat je op 

„58 Schreiben“ (104) 

Deze opdracht heeft niet 

reflectie op de situatie 

als doel.  

 

„63 Schreiben“ (105) 

Deze opdracht heeft niet 

relflectie op de situatie 

als doel. In deze 

opdracht schrijven de 

leerlingen een bijdrage 

op een forum. Wanneer 

het om een realistisch 

forum zou gaan, bestaat 

er de mogelijkheid dat 

de leerlingen op hun 

bijdrage een reactie 

krijgen, waardoor er een 

mogelijke realistische 

ontmoetingssituatie met 

een doeltaalspreker zou 

kunnen ontstaan. Het is 

niet dat er in de 

opdracht al sprake is van 

zo’n indirecte 

ontmoetingssituatie. 

Vanwege deze reden 

gaat het hier niet om het 

element vaardigheden 

waarin leerlingen een 

doeltaalspreker kunnen 

observeren om te leren 

uit het gedrag van deze 
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Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken + 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven en spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Kennis: 

Kennis over de vreemde taal: 

7. Mogelijke indirecte 

“ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers” door middel 

van een medium.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

„3 Wie lange frühstückst du?“ 

(104).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Stellt euch 

gegenseitig folgende Fragen. 

Benutzt Aufgabe 65, und die Texte 

und die Redemittel auf Seite 118 

und 119 im Textbuch. Antwortet in 

ganzen Sätzen“ (104).  

 

„60 Grammatik“ (104) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„3 Warum ärgerst du … 

darüber?“ 

„6 Freuen Sie … auf die Party?“ 

(104). 

Opdracht: 

„Ergänze die Pronomen (mich, 

dich, und so weiter). Benutze 

Grammatik C in der Lernbox auf 

Seite 125 im Textbuch“ (104).  

 

Lenbox auf Seite 123 im 

Textbuch“ (105).  

school koopt (in de 

kantine); - wat er op 

school te koop is en 

hoeveel dat kost (noem 

twee dingen); B 

Unterstreiche in deinem 

Text alle Artikel 

(=lidwoorden). Notiere 

auch das Geschlecht (der, 

die, das). Tausche mit 

einem Mitschüler deine 

Arbeit. Korrigiert 

gegenseitig eure Texte. 

Besprecht eure Fehler. C 

Schreibe die Endfassung 

deines Textes. Speichere 

deinen Text in deinem 

Portfolio“ (105). 

 

„64 Schreiben“ (105) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

uitnodiging aan vrienden / 

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

Opdracht: 

„Schreibe eine Einladung 

zu deinem Geburtstagfest. 

Benutzte Text 3 auf Seite 

119 im Textbuch. Schrijf 

… - wanneer, waar, van 

hoe laat tot hoe laat je 

feest plaatsvindt; - wat de 

gasten mee moeten nemen; 

persoon (can do-

descriptor) of dat de 

leerling leert zich 

cultureel passend te 

gedragen 

(opdrachtentypologie). 
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- dat je graag via mail of 

sms te weten komt of de 

uitgenodigde komt“ (105).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Miniprojekt” 

120-121 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken; 

 

2. C) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in 

Duitsland uiteenzetten”: de 

leerling kent typische 

gerechten uit Duitsland. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: eten en drinken 

uit Duitsland. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2A 

“Kan iets opschrijven over 

zichzelf of over anderen” (120).  

 

 

„1 Zum Schlüssel“ (120) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„Das Restaurant Zum Schlüssel 

in Düsseldorf ist sehr 

traditionell“ (120).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2C 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (eten en drinken uit 

Duitsland).  

„Die Speisekarte ist 

umfangreich. Neben Schnitzeln 

findet man auch Spätzle (esse ich 

am liebsten), frischen Fisch oder 

Leberkäse. Für den kleineren 

Appetit gibt es zum Beispiel eine 

wunderbare Bratwurst“ (120). 

[…] 

„Auch die Bratwurst ist 

besonders groß“ (120).  

 

„Worthilfe“ (120)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2C 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (drinken uit 

Duitsland).  

„2 Das Schmeckt gut“ 

(121) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2C 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (eten en 

drinken uit Duitsland). 

Bijvoorbeeld: 

„Warme Frikadelle“. 

„Spanferkel-

Bratwürstchen – Mit 

Weinsauerkraut, 

Kartoffelpüree, Speck und 

Zwiebeln“. 

„ „Himmel und Erde“ – 

Gebratene Blutwurst auf 

Apfelpüree“. 

„Spätzle-Pfanne – mit 

Rahmchampignons, 

Broccoli und Käse 

überbacken, kleiner 

gemischter Salat“. 

„Saftiges Kasseler-

Kotelett – mit Sauerkraut 

und Kartoffelpüree“ 

„Frischer Lachs vom Grill 

– mit Ofenkartoffel und 

Ratatouille“. 

„Leberkäse in der Pfanne 

serviert […]“. 

„Apfelschorle (0,20 l)“ 

(121).  

„1 Zum Schlüssel“ 

(120) 

De stad Düsseldorf staat 

in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 
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2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Apfelschorle – appelsap met 

(soda)water“ (120). 

 

Werkboek      

“Miniprojekt” 

106 

Can do-descriptoren: 

Kennis:                                   

2. C) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in 

Duitsland uiteenzetten”: de 

leerling kent typische 

gerechten uit Duitsland. 

 

Kritisch cultureel bewustzijn 

/ politieke educatie: 

9 . De leerling kan “verschillen 

en 

overeenkomsten/gelijkenissen” 

met betrekking tot eten en 

drinken uit Duitsland en 

Nederland herkennen; 

10. De leerling kan eten en 

drinken uit Duitsland met eten 

en drinken uit Nederland 

vergelijken. 

„66 Lesen“ (106) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2C 

- Kritisch cultureel bewustzijn / 

politieke educatie: 9 + 10  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1B (eten en drinken uit 

Duitsland).  

- Kennis: + Vaardigheden: 3 

De leerling kan overeenkomsten/ 

gelijkenissen en verschillen met 

betrekking tot gerechten en drank 

uit Duitsland en Nederland 

herkennen: de leerlingen vertalen 

Duitse gerechten en dranken naar 

het Nederlands, waardoor ze 

kunnen zien of zij ook in 

Nederland voorkomen of niet.  

Opdracht: 

„Du bist im Restaurant zum 

Schlüssel. Wähle eine Vorspeise, 

„67 Schreiben“ (106) 

Can do-descriptoren: 

- Kritisch cultureel bewustzijn 

/ politieke educatie: 9 + 10  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2A (De leerlingen maken een 

menukaart in het Duits).  

Indirecte vergelijking tussen 

typische Duitse en typische 

Nederlandse gerechten. In het 

tekstboek lezen de leerlingen 

over typische Duitse gerechten. 

Door in deze opdracht typische 

Nederlandse gerechten op de 

menukaart te zetten voor Duiste 

gasten, vindt er indirecht een 

vergelijking plaats tussen 
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9 + 10.  Indirecte vergelijking 

tussen typische Duitse en 

typische Nederlandse 

gerechten.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: eten en drinken 

uit Duitsland. 

 

Kennis: kennis over de andere 

cultuur: Eten en drinken uit 

Duitsland + vaardigheden: 

leerlingen kunnen, op een 

begrijpelijke manier voor een 

Duitstalige gesprekspartner, in 

het Duits over eten en drinken 

uit Duitsland en Nederland 

communiceren: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

3. Schriftelijke opdracht “met 

een reflecterende vergelijking” 

over een cultureel aspect. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

eine Hauptspeise, ein Getränk und 

eine Nachspeise. Schreibe die 

deutschen Namen der Gerichte 

und Getränke auf. Übersetzte – 

eventuell mit Hilfe eines 

Wörterbuches – die Gerichte und 

Getränke ins Niederländische. 

Wie viel kostet alles zusammen?“ 

(106).  

typische Duitse en typische 

Nederlandse gerechten  

Opdracht: 

„Arbeitet zu viert. Ihr habt ein 

Restaurant und entwerft eine 

Speisekarte für die deutschen 

Gäste. Seht euch die Speisekarte 

auf Seite 121 im Textbuch an. 

Zonder computer: 1 Bedenk een 

naam voor jullie restaurant 

Noteer ook het adres, het 

telefoonnummer, het mailadres 

en de openingstijden. 2 Maak of 

zoek een foto van jullie 

restaurant en ontwerp een logo. 

3 Maak een dubbelzijdige 

menukaart op stevig papier. 

Jullie serveren heel bijzondere, 

typische Nederlandse gerechten. 

Noteer op de voorkant de Duitse 

namen van twee voorgerechten, 

twee hoofdgerechten en twee 

nagerechten. Je noteert steeds 

drie ingrediënten waar het 

gerechten [sic] uit bestaat. 4 

Maak op de achterkant een 

drankenkaart met alcoholische 

en niet alcoholische drankjes en 

met warme drankjes. 5 Vermeld 

bij alle gerechten en drankjes de 

prijzen. Geef ook aan wat de 

Spezialität des Restaurants, vom 

Chefkoch empfohlen is. Neem 

dit alles op in je portfolio […]“ 

(106) 
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kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Lernbox” 

122-127 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

2. C) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in 

Duitsland uiteenzetten”: de 

leerling kent typische 

gerechten uit Duitsland. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

„1 Ausgaben“ (122) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„der Eintritt  Was hast du gestern 

für den Eintritt bezahlt?  de 

entree“ (122).  

 

„Grammatik A  Het meervoud 

van zelfstandige naamwoorden“ 

(122) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 E + G 

“Alleen de a, o, u en au kunnen 

een Umlaut krijgen” (122).  

 

„2 Klamotten kaufen“ (123) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„Redemittel“ (124) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

“Heeft u deze bloes ook in maat 

36? – Haben Sie diese Bluse 

auch in Größe 36?” 

“Heb je dat op de markt 

gevonden? – Hast du das auf 

dem Markt gefunden?” 

“Hoe laat kom je van je werk? – 

Wie spät kommst du von der 

Arbeit?” 

“Wanneer kom je naar me toe? 

– Wann kommst du zu mir?” 

(124).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„5 Mahlzeit!“ (126) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

“der Topf  Geben Sie 

Wasser in den Topf. – de 

pan“ (126).  

 

„6 Einladung“ (127) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“het vlees  Was isst du 

lieber? Fleisch oder 

Fisch? das Fleisch“. 

“de chocoladehagelslag  

Kennst du 

Schokoladenstreusel?  die 

Schokoladenstreusel”. 

“de worst  Möchtest du 

ein Brötchen mit Wurst? 

die Wurst”. 

„Redemittel“ (124) 

De stad Köln staat in de 

Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 
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Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: braadworst.  

E) Opdracht die kennis over 

talig culturele aspecten in de 

Duitse taal weergeeft; 

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

“brauchen  Sie werden diese 

Schuhe noch brauchen!  nodig 

hebben”.  

“gerade  Ich wollte dich gerade 

anrufen.  net”. 

“die Größe  Haben Sie diese 

Stiefel nur in dieser Größe?  de 

maat”. 

 

„Grammatik B  De trappen van 

vergelijking“ (123)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“Ik loop harder dan jij. – Ich 

laufe schneller als du” (123).  

 

„3 Teure Sachen“ (124) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„de zwembroek  Bist du ohne 

Badehose zum Strand gefahren?  

die Badehose“. 

„de jas  Hast du deine Jacke in 

der Schule hängen lassen?  die 

Jacke“ (124).  

 

 

 

 

“Gaan we morgen naar 

Keulen? – Fahren wir morgen 

nach Köln”? (124).  

 

„4 Geld“ (125) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„der Laden  Die Bananen kannst 

du im Laden kaufen.  de 

winkel“. 

„verwenden  Du kannst mein 

Handy zum Telefonieren 

verwenden.  gebruiken“ (125).  

 

„Grammatik C  Het 

wederkerend werkwoord“ 

(125) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

“Jij voelt je goed. – Du fühlst 

dich gut”. 

“Jullie voelen je goed. – Ihr 

fühlt euch gut”. 

“U voelt zich goed. – Sie fühlen 

sich gut“ (125).  

 

 

 

  

“het mes  Das Fleisch 

musst du mit dem Messer 

schneiden” (127).  

 

„Redemittel“ (127) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“Zou je graag honing of 

jam willen hebben? – 

Möchtest du Honig oder 

Marmelade?” 

“Ontbijt je nooit? – 

Frühstückst du nie?” 

“Wil je een kopje thee of 

een glas water? – 

Möchtest du eine Tasse 

Tee oder ein Glas 

Wasser?” 

“Ik nodig je uit voor mijn 

feestje. – Ich lade dich zu 

meiner Party ein”. 

“Stuur mee een sms’je of 

je komt. – Schicke mir 

eine SMS, ob du kommst!” 

(127).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2C 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (braadworst).  

“Ik neem een cola en een 

braadworst. – Ich nehme 

eine Cola und eine 

Bratwurst” (127). 

Kapitel 7 Topfit     

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 
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Tekstboek      

“1 Gesundheit” 

129 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: vanaf welke 

leeftijd men in Duitsland bier, 

wijn en champagne mag 

drinken.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 „2 Alkohol“ (129) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (vanaf welke leeftijd 

men in Duitsland bier, wijn en 

champagne mag drinken).  

„In Deutschland dürfen 

Jugendliche ab 16 Jahren Bier, 

Wein und Sekt trinken“ (129).  

   

Werkboek      

“1 Gesundheit” 

107-109 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

„3 Lesen“ (107) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (vanaf welke leeftijd 

men in Duitsland bier, wijn en 

champagne mag drinken). 

“1 Welke alcoholische dranken 

mogen Duitse jongeren vanaf 

zestien jaar drinken?” (107). 

Opdracht: 

„Liest Text 2 auf Seite 129 im 

Textbuch. Beantworte die 

Fragen“ (107). 

 

„4 Sehen“ (107) + „5 Sehen“ 

(108) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De leerlingen zien twee video’s 

over de thema’s bloed doneren en 

het gevaar van alcohol.  

Opdracht 4: 

„6 Wiederholung“ (108) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een gesprek 

tussen twee vrienden dus wordt 

er een informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

„Am Nachmittag (kunnen) … 

wir was unternehmen, wenn du 

(wil) …“. 

„Am Abend (zou graag willen) 

… die Disko gehen. Vielleicht 

(mag) … ich! (Mag) … du?“. 

[…] 

 „Ruf mich an, ob du kommen 

(mag) …“ (108).  

Opdracht: 

„Übersetze die Wörter zwischen 

Klammern. Benutze die Toolbox 

auf Seite 165 im Textbuch“ 

(108) 

 

„7 Wiederholung“ (108) 

Can do-descriptoren: 

„9 Wiederholung“ (109) 

+ „10 Sprechen“ (109) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

klasgenoten / bekenden 

dus wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

(De leerlingen formuleren 

in opdracht 9 de 

antwoorden op de vragen 

voor het gesprek in het 

Duits).  

Bijvoorbeeld: 

„1 Was kannst du gut? – 

Ich kann gut Rad 

fahren“. 

„4 Sehen“ (107) + „5 

Sehen“ (108) 

Deze opdrachten hebben 

niet reflectie op de 

situatie als doel.  
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Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: vanaf welke 

leeftijd men in Duitsland bier, 

wijn en champagne mag 

drinken. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven en spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

„Lies die Sätze. Sieh dir das Video 

Blutspende an. Kreuze die 

richtigen Antworten an“ 

Opdracht 5: 

„Lies die Sätze. Sieh dir danach 

das Video Warum ist Alkohol 

gefährlich? an. Kreuze die 

richtigen Aussagen an“ (108) 

 

 

 

Kennis: 3A 

Bijvoorbeeld: 

„1 Was musst du heute noch 

machen? – Ich muss heute meine 

Hausaufgaben machen“. 

„2 Was müsst ihr für Morgen 

lernen? – Für morgen müssen 

…“. 

„3 Wie spät müssen deine 

Freunde abends zu Hause sein? 

– Meine Freunde …“ (108).  

Opdracht: 

„Beantworte die Fragen auf 

Deutsch, Schreibe ganze Sätze. 

Benutze die Toolbox auf Seite 

165 im Textbuch“ (108).  

 

 

„2 Was kannst du gar 

nicht gut? - …“. 

„3 Was kann dein Bruder / 

deine Schwester / dein 

Freund / deine Freundin 

gut? - …“.  

 

Opdracht 9: 
„Notiere mindestens sechs 

Sätze: Wer kann welchen 

Sport gut oder gar nicht 

(gut), und was möchte wer 

gerne lernen. Benutze die 

vorige Aufgabe und 

folgende Wörter: sehr gut 

– gut – ein wenig – gar 

nicht“ (109).  

 

Opdracht 10:  

„Arbeitet zu zweit. Stellt 

euch gegenseitig Fragen 

zu der vorigen Aufgaben. 

Tauscht die Rollen“ (109).  
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“2 Gesund” 

130-131 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: dat Duitsland 

uit 16 deelstaten bestaat en 

federaal bestuurd wordt. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„1 Jugend raucht nicht“ (130) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A + B (Dat Duitsland 

uit 16 deelstaten bestaat en 

federaal bestuurd wordt).  

„FLICKENTEPPICH 

DEUTSCHLAND: 16 

Bundesländer – 16 GESETZE“ 

(130).  

„2 Zum Röntgen“ (130)    

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„In Hamburg ist ein sehr dicker 

Mann von einem Arzt in den Zoo 

geschickt worden: Er sollte dort 

röntgen lassen“ (130).  

 

 

 „2 Zum Röntgen“ 

(130)  

De stad Hamburg staat 

in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de stad zien. 

 

„3 Fastfood ungesund“ 

(131) + 

„Kopfschmerzen“ 

(131) 

Fastfood en hoofdpijn 

zijn thema’s die passen 

in de levenswereld van 

leerlingen.  

Werkboek      

“2 Gesund” 

109-112 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken. 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

„15 Wortschatz“ (110) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).                     

„3 Du bist ganz heiß auf der … 

und ganz rot im Gesicht. Hast du 

Fieber?“ (110). 

Opdracht: 

„20 Wiederholung“ (111)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Bijvoorbeeld:                                

„1 „Ich bin müde.“ – schlafen 

gehen – an die frische Luft 

gehen. – Geh schlafen. Geh an 

die frische Luft“. 

„22 Wiederholung“ (112) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A                           

„2 Was kaufst du für Ida? 

– Ich kaufe für ihr eine 

Bluse“. 

„4 Wir möchten sie (u) 

gerne einladen“. 
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informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

 

„Ergänze die fehlenden Wörter in 

den Sätzen. Die Wörter kommen 

aus der Lernbox von Lektion 2 auf 

Seite 142 im Textbuch. Vier 

Wörter bleiben übrig. 

Kopfschmerzen – Müdigkeit – 

Ratschlag – Ergebnis – 

Beschwerden – Krankheit – 

Medikament – Stirn - Mangel“ 

(110).  

 

„19 Lesen“ (111) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B De leerlingen schrijven in het 

Duits adviezen op tegen hoofdpijn 

met behulp van tekst 4 in het 

tekstboek (131 TB).  

Bijvoorbeeld: 

„1 Kühl deine Stirn mit einem 

kalten Tuch oder mit 

Pfefferminzöl“. 

„2 Trink …“. 

„3 Geh …“ (111).  

Opdracht: 

„Lies Text 4 auf Seite 131 im 

Textbuch. Beantworte die 

Fragen“ (111).  

 

“2 Wat helpt tegen hoofdpijn? 

Schrijf vier adviezen in het Duits 

op. Zoek de antwoorden in de 

tekst op” (111). 

„2 „Wir sind krank.“ – ins Bett 

gehen – Tablette nehmen. - …“.  

„5 Frau Bär: „Ich bin zu dick.“ 

– keine Schokolade essen – sich 

mehr bewegen. - …“ (111).  

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Schreibe zu 

jedem Problem einen Tipp / 

Ratschlag auf. Benutze die 

Wörter in der mittleren Spalte. 

Benutze auch die Toolbox 

Nummer 16 auf Seite 168 im 

Textbuch. Was soll ich 

machen?“ (111).  

 

„21 Wiederholung“ (111) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Kannst du das ohne mich 

kaufen?“ 

„2 Wann kauft ihr ein Geschenk 

für euere Oma?“ 

„8 Fahren Sie nach Hause?“ 

(111).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„7 Seit gestern wohnt er in 

Köln“ (111).  

 

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Kreuze an, ob es 

sich beim unterstrichenen Wort 

um ein Personal- oder ein 

Possessivpronomen handelt, und 

ob das Pronomen im ersten oder 

im vierten Fall steht. Benutze die 

„5 Ich sehe du nicht 

mehr“. 

„6 Ich habe euch Tasche 

(die) vergessen“  

„9 Wie war dein Ferien?“ 

(112).  

Opdracht: 

„Korrigiere die Fehler. 

Die Fehler sind 

unterstrichen. Ergänze die 

richtigen Wörter. Benutze 

die Toolbox Nummer 27, 

28, 30 und 32 im 

Textbuch“ (112).  

 

„24 Schreiben“ (112) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen schrijven in 

het Duits vier tips voor als 

iemand ziek is met behulp 

van een aantal 

voorgegeven woorden).  

Opdracht: 
„Formuliere vier Tipps. 

Formuliere die Sätze in 

der man-Form. Benutze 

die Toolbox Nummer 44 

auf Seite 174 im Textbuch 

und eventuell ein 

Wörterbuch. Ordne zu: im 

Bett bleiben – nicht zu 

viel fernsehen – viel 

Wasser trinken – 

Medikamente nehmen“ 

(112).  
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Toolbox Nummer 27 und 30 auf 

Seite 170 und 171 im Textbuch“ 

(111). 

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“3 Beim Arzt” 

132 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B 

“Kan om dingen vragen” (132).  

 

„1 In der Arztpraxis“ (132) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

„Paula  Guten Tag. Paula Nolte“. 

„Arzt  Grüß Gott. Dr. Solinger“ 

(132).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Paula is een meisje dat 

jonger is dan 16 jaar dus wordt zij 

door de arts met een informele 

aanspreekvorm aangesproken).  

Bijvoorbeeld: 

„Arzt  Bitte. Was fehlt dir denn?“ 

„Arzt  Hast du noch andere 

Beschwerden?“ 

„Arzt  Seit wann bist du krank?“ 

(132).  

 

 

 

„2 Gute Besserung!“ (133) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C + 4 (Het is een e-

mail van een een vriendin aan 

een vriend dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

„Hallo Jens, hast du noch 

Fieber? Das tut mir Leid. 

Hoffentlich geht es dir bald 

wieder besser. Schade, dass du 

morgen nicht zur Party kommen 

kannst! Ich rufe dich noch an. 

Gute Besserung. Mach’s gut! 

Kim“ (133).  

„Redemittel“ (133) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Je kunt vragen hoe het 

met iemands gezondheid 

gaat” (133). 

Bijvoorbeeld: 

“Wat is er aan de hand? 

– Was ist los?” 

“Wat doe je zeer? – Was 

tut dir weh?” 

“Waar heb je pijn? – Wo 

hast du Schmerzen?” 

“Heb je klachten? – Hast 

du Beschwerden?” 

“Wat mankeert u? – Was 

fehlt Ihnen?” (133). 

 

“Je kunt beschrijven hoe 

het met iemands 

gezondheid gaat” (133).  

Bijvoorbeeld: 

“Ik ben duizelig. – Mir ist 

schwindlig”. 

“Ik ben altijd heel moe. – 

Ich bin immer sehr müde”. 

„1 In der Arztpraxis“ 

(132) 

Deze tekst geeft niet 

weer hoe het 

gezondheidssyteem in 

Oostenrijk is.  
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Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

“Hij heeft sinds een week 

koorts. – Er hat seit einer 

Woche Fieber”. 

“Zij heeft soms hoofdpijn. 

– Sie hat manchmal 

Kopfschmerzen” (133). 

Werkboek      

“3 Beim Arzt” 

113-116 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

„28 Sprechen“ (113) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Paula is een meisje dat 

jonger is dan 16 jaar dus wordt zij 

door de arts met een informele 

aanspreekvorm aangesproken).  

 Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Spielt das 

Gespräch von Seite 132 im 

Textbuch noch zwei Mal. Der Eine 

ist der Arzt, der Andere Paula. 

Danach wechselt ihr die Rollen. 

Ersetzt die unterstrichenen 

Satzteile (siehe die Nummern) im 

Gespräch durch folgende Wörter: 

Gesprek 1: 1 Ich habe oft 

Magenschmerzen. 2 eine 

Magenverstimmung. 3 

Kopfschmerzen. 4 Kopfweh. 

Gesprek 2: 1 Mir ist oft schlecht 

(=misselijk). 2 eine Bauchgrippe. 

3 die Übelkeit (=misselijkheid). 4 

Bauchweh“ (113).  

„34 Sprechen“ (115)   

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een gesprek 

tussen twee klasgenoten / 

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2 A + B (De leerlingen 

formuleren de antwoorden voor 

het gesprek in het Duits).  

Bijvoorbeeld: 

„1 Zahnschmerzen – Hast du 

Zahnschmerzen? – Ja, ich habe 

Zahnschmerzen“. 

„2 Krank. …“. 

„3 Sport. …“ (115). 

Opdracht:  

„Arbeitet zu zweit. Seht euch die 

Kärtchen an. Formuliere zu 

jedem Kärtchen eine Frage. 

Dein Mitschüler / deine 

Mitschülerin antwortet. Wechselt 

„37 Sprechen“ (116) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Erzählt 

über euch selber. Benutzte 

die Stichwörter der 

vorigen Aufgabe. 

Speichere deinen Vortrag 

in deinem Portfolio. 

Kreuze an, wie gut du die 

Geschichte deines 

Mitschülers folgen 

konntest“ (116).  

 

„38 Schreiben“ (116) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A  
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kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven en spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„32 Sprechen“ (114) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het gaat in deze 

opdracht om zinnen voor een 

gesprek tussen twee vrienden / 

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„1 Wie geht es dir? Wie fühlst du 

dich? – 2 Es geht mir total mies. 

Ich fühle mich schlecht“. 

„3 Was tut dir weh? Was hast 

du? – 4 Mir tun die Ohren weh. 

Ich habe Ohrenschmerzen“. 

„5 Hm. Das tut mir Leid. Hast du 

Medikamente? – 6 Ich habe 

Ohrentropfen vom Arzt 

bekommen“ (114).  

Opdracht 32: 

„Arbeitet zu zweit. Lest zuerst den 

Dialog. Führt dann das Gespräch 

zwei Mal. Wechselt die Rollen. 

Wählt bei den Antworten 2, 4 und 

6 immer eine der gegebenen 

Möglichkeiten“ (114).  

 

„33 Schreiben / Sprechen“ (114-

115) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C + 4 In deze opdracht 

gaat het om zinnen uit de e-mail in 

het tekstboek van een een vriendin 

aan een vriend dus wordt er een 

die Rollen. Das Thema ist 

‚Gesundheit‘. Benutzte die 

Lernbox von Lektion 3 auf Seite 

143 im Textbuch“ (115).  

 

„35 Schreiben / Sprechen“ 

(115-116)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C + 4 (Het is een 

gesprek tussen twee vrienden / 

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).   

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2 A + B (De leerlingen vertalen 

de antwoorden voor het gesprek 

naar het Duits).  

Bijvoorbeeld: 

„1 Hallo! Du siehst blass aus. 

Geht es dir nicht so gut? – 2 

Nee, ik voel me niet lekker. Ik 

heb koorts en ik ben misselijk“. 

„3 Das tur mir aber Leid für 

dich! – 4 Mijn buik doet pijn en 

ik heb hoofdpijn“. 

„5 Und sonst noch? – 6 Ik ben 

heel moe. De dokter zegt dat ik 

rust nodig heb“ (115).  

Opdracht: 

„A Übersetze die 

niederländischen Sätze. Benutze 

das Gespräch, die Redemittel 

und die Lernbox von Lektion 3 

auf Seite 132, 133 und 143 im 

Textbuch. B Arbeitet zu zweit. 

Übt das Gespräch so lange, bis 

Opdracht: 

„Du kannst nicht am 

Tenniskurs teilnehmen. Du 

sprichst eine Mitteilung 

auf den Anrufbeantworter 

des Tennisklubs. Schreibe 

die Mitteilung zuerst auf. 

Benutze die Redemittel auf 

Seite 133 und die Lernbox 

von Lektion 3 auf Seite 

143 im Textbuch. 

Schreibe… - dat je ziek 

bent; - dat je koorts hebt 

en erg moe bent; - dat je 

morgen niet naar de 

tennisles (= zur 

Tennisstunde) kunt 

komen; - dat je morgen 

weer belt; - dat je je dan 

hopelijk weer beter voelt. 

Begin je bericht met: 

Hallo, hier spricht …[je 

naam]. B Sprich deine 

Nachricht von der 

Aufgabe auf Band. Du 

kannst die Nachricht 

vorlesen. Speichere deine 

Mitteilung in deinem 

Portfolio“ (116).  
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informele aanspreekvorm gebruikt 

(133 TB). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 2 

A + B (De leerlingen formuleren 

de antwoorden voor het gesprek in 

het Duits).   

Bijvoorbeeld: 

„1 Hallo Jens, Wie geht es dir? 

Wie fühlst du dich? –  2 gaat niet 

goed – voelt zich slecht – maar 

geen koorts“. 

„3 Ich ibn froh, dass du kein 

Fieber hast. Hast du noch 

Schmerzen? – 4 keelpijn“.  

„5 Kannst du zur Party 

kommen? – 6 mag niet gaan – 

moet thuis blijven“ (114).  

Opdracht: 

„A Lies Text 2 auf Seite 133 im 

Textbuch. Kim ruft Jens an. Lies 

das Gespräch. Ergänze die 

Antworten von Jens. Notiere 

ganze Sätze. Benutze Text 2, die 

Redemittel auf Seite 133 und die 

Lernbox von Lektion 3 auf Seite 

143 im Textbuch. B Arbeitet zu 

zweit. Spielt den Dialog. Tauscht 

die Rollen. Arbeitet zu zweit. 

Spielt den Dialog der vorigen 

Aufgabe. Tauscht die Rollen“ 

(115).  

ihr die niederländische Rolle mit 

der rechen Spalte abgedeckt 

spielen könnt. Wechselt die 

Rollen. Übernehmt das 

Gespräch in beiden Rollen in 

euer Portfolio“ (115-116). 

 

  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“4 Mein Körper” Can do-descriptoren:     
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134-135 / 

 

Opdrachtentypologie:  

/ 

Werkboek      

“4 Mein Körper” 

117-118 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„43 Sehen“ (118) + „44 Sehen“ 

(118)  

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De leerlingen zien twee video’s 

over het zetten van tatoeages en 

piercings en over linkshandig zijn.  

Opdracht 43: 

„Lies die Aussagen. Sieh dir 

danach das Video Tattoos und 

Piercings an. Kreuze die richtigen 

Aussagen an“ (118).  

Opdracht 44:  

„Lies die Aussagen. Sieh dir dann 

das Video Alles mit Links an. 

Kreise richtig oder falsch ein“ 

(118).  

 

 

  

„45 Wiederholung“ (118) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 tegen hem Hast du etwas 

gegen ihn?“ 

„4 om jullie Nie wieder werde 

ich … … weinen“. 

„5 zonder jou  … … wäre ich 

nichts“. 

„7 zonder u   … …  schaffe ich 

das nicht“. 

„8 om jou Alle stehen … …  

herum“ (118).  

Opdracht: 

„Übersetze die Wörter. Benutze 

die Toolbox Nummer 27 auf 

Seite 170 im Textbuch“ (118).  

„46 Wiederholung“ (118) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

„Hallo. (Op 20 maart) 

Am 20. März ist es so 

weit. (Om twaalf uur ’s 

nachts) … fängt die 

schönste Saison des 

Jahres an“ (118).  

Opdracht: 

„Ergänze im Text die 

fehlenden Wörter. Benutze 

die Toolbox Nummer 38, 

39 und 40 auf Seite 173 

und 174 im Textbuch“ 

(118). 

 

„43 Sehen“ (118) + „44 

Sehen“ (118)  

Deze opdrachten hebben 

niet reflectie op de 

situatie als doel.  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 
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Tekstboek      

“5 Risiko” 

136-137 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

/ 

„3 Peinlich“ (137) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

„Hej, mir ist vor einigen Monaten 

was Superpeinliches passiert“ 

(137).  

 

   

Werkboek      

“5 Risiko” 

119-122 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal; 

C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken + 

„47 Wiederholung“ (119) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„3 Welchen Geruch mag dein 

Hund nicht? geur  touw“ (119).  

Opdracht: 

„Kreise die richtige Übersetzung 

der fettgedruckten Wörter ein. Die 

Wörter kommen aus den 

Hörtexten“ (119).  

 

„50 Wortschatz“ (120)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„3 Wie gefällt dir die neue 

Fitness- …?“ (120).  

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Schreibe zuerst 

das niederländische Wort hinter 

den Satz. Ergänze danach die 

deutschen Wörter in den Sätzen. 

Benutze die Lernbox von Lektion 

5 auf Seite 144 im Textbuch. Zwei 

Wörter bleiben übrig. Ordne zu: 

knap – onderzoeker – reclame – 

„54 Wiederholung“ (121) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + C 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld:  

„1 Hallo Simon, wie fühlst du 

dich im Moment? – 2 Eigentlich 

ganz gut. Aber erst (ga ik zitten) 

…. Ich bin müde“. 

„3 Kannst du dich an den 

neuen Trainer gewöhnen? – 4 

Ja, (hij bekommert zich) … sehr 

um die Spieler“. 

„5 An welches Spiel erinnerst 

du dich am liebsten? – 6 Uhm, 

eigentlich (verheug ik me) … 

auf jedes Spiel“ (121).  

Opdracht: 

„A Ergänze das Interview mit 

dem Fußballspieler Simon 

Huber. Schlage die Bedeutung 

der Wörter, die du nicht kennst 

im Wörterbuch nach. Benutze 

„56 Sprechen“ (121) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leerlingen / bekenden dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

de antwoorden van het 

gesprek in het Duits met 

behulp van een aantal 

voorgegeven woorden).  

Opdracht:  

„Arbeitet zu zweit. Stellt 

euch die Fragen von 

Aufgabe 55. Gebt 

Antworten mit 

untenstehenden Wörtern. 

Benutzt jedes Wort / jeden 

Satzteil nur einmal. 
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vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

komen overeen met – 

tegenwoordig – zelfs – trek – 

hoek – spier – openbaarheid“  

(120).  

die Toolbox Nummer D auf Seite 

178 im Textbuch. B Arbeitet zu 

zweit. Spielt das Interview mit 

Simon. Der Eine stellt die 

Fragen. Der Andere antwortet. 

Tauscht danach die Rollen“ 

(121).  

 

„55 Grammatik“ (121)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 paardrijden  Wie lang reitest 

du am Tag?“ 

„5 beslissen  Wann … du, ob du 

mitspielst?“ 

„7 houden  Was … dich 

gesund?“ 

„8 zitten  Wo … du am liebsten 

im Stadion?“ 

„9 lopen  Wo … ihr meistens?“ 

(121).  

Opdracht: 

„Lies Grammatik A in der 

Lernbox auf Seite 144 im 

Textbuch. Und benutze die 

Toolbox Nummer 15 auf Seite 

167 im Textbuch. Übersetze die 

Verben und ergänze die 

richtigen Verbformen in 

Präsens“ (121). 

Wechselt die Rollen. 

Streicht das Wort durch, 

wenn ihr es benutzt habt. 

Seht euch zuerst das 

Beispiel an. Wählt aus: 

vier Uhr – letzten 

Samstag – Obst und 

Gemüse – 25 Meter – im 

Wald – jede Woche 

einmal – eine Stunde – in 

der Mitte – 30 Grad – 

morgen. Wie lang reitest 

du am Tag? – Ich reite 

eine Stunde am Tag. – 

Schwimmt sie wirklich 

jeden Tag? – Nein, sie 

schwimmt jede Woche 

einmal“ (121). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“6 Fit” 

138-139 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

„2 Fit wie ein Champ“ (139) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Jongeren (onder de 

16 jaar) zijn de doelgroep van de 

„Redemittel“ (139) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie:  
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aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2003-

2007). 

 

Opdrachtentypologie:  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven en spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

- Houdingen +  vaardigheden: 

2A 

“Kan eenvoudige aantekeningen 

maken” (138).  

 

„1 Cliniclowns“ (138) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Jongeren (onder de 16 

jaar) zijn de doelgroep van de 

tekst dus wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

„Wir wollen kranken Kinder 

helfen! Wer macht mit? Möchtest 

du etwas Gutes tun? Wir nehmen 

an einer interessanten Aktion teil. 

Helft uns! Wir helfen Kinder“ 

(138).  

tekst dus wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Bijvoorbeeld:  

„Mit dem Bewegungs-Manager 

kanns du entdecken, ob du dich 

im Alltag genug bewegst. Mach 

mit und teste dich“ (139). 

 

„Du bewegst dich nicht gerne? 

Daran solltest du schnell etwas 

ändern! Ab und zu mal was 

Bewegung würde dir bestimmt 

gut tun. Am besten du beginnst 

klein. Ob du lieber mit dem 

Fahrrad in die Schule fährst 

oder lieber zu Fuß gehst, das ist 

egal. Das Wichtigste ist, dass du 

Spaß daran hast. Am besten du 

überlegst dir, welche Sportart du 

gerne ausprobieren würdest. Je 

öfter du dich bewegst, desto 

leichter wird es dir fallen“ 

(139). 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

“Je kunt vragen stellen 

over gezondheid en sport” 

(139). 

Bijvoorbeeld: 

“Hoe vaak doe je aan 

sport? – Wie oft machst du 

Sport?” 

“Welke sport doe je? – 

Welchen Sport treibst 

du?” 

“Waarom doe je niet aan 

sport? – Warum treibst du 

keinen Sport?” 

“Hoe ga je naar school? 

– Wie fährst du in die 

Schule?” (139).  

 

“Je kunt iets schrijven 

over gezondheid en sport” 

(139). 

Bijvoorbeeld:  

“Ik sport twee keer per 

week. – Ich treibe zweimal 

in der Woche Sport”. 

“Ik doe sinds een jaar 

aan fitness. – Ich mache 

seit einem Jahr Fitness”. 

“Ik ga te voet naar 

school. – Ich gehe zu Fuß 

zur Schule” (139).  

 

Werkboek      

“6 Fit” 

122-124 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

„59 Lesen“ (122)  

Opdrachtentypologie:  

„67 Schreiben“ (124) 

Opdrachtentypologie: 

„68 Wiederholung“ (124)  

Opdrachtentypologie: 

„67 Schreiben“ (124) 
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3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Kennis: 

Kennis over de vreemde taal: 

7. Mogelijke indirecte 

“ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers” door middel 

van een medium.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2A De leerlingen formuleren 

antwoorden op vragen die in de 

tekst 1 in het tekstboek worden 

gesteld (138 TB).  

Opdracht:  

„Lies Text 1 auf Seite 138 im 

Textbuch noch einmal. Gib in 

ganzen Sätzen wenigstens vier 

Antworten auf die Fragen, die am 

Ende des Textes gestellt werden. 

Beispiel: Ich lese gern 

Geschichten vor“ (122).  

 

„61 Wortschatz“ (123)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„4 Ich trinke auf deine …“ (123).  

Opdracht: 

„Welches Wort passt? Die Wörter 

kommen aus der Lernbox von 

Lektion 6 auf Seite 145 im 

Textbuch. Übersetze und ordne 

zu: voeding – prestatie – oefening 

– gezondheid – ademen – zich 

ontspannen“ (123).  

 

„62 Schreiben“ (123)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„3 (Hoe vaak) … … gehst du ins 

Schwimmbad?“ (123). 

Opdracht: 

„Übersetzte die Wörter. Die 

Wörter kommen aus der Lernbox 

von Lektion 6 auf Seite 145 im 

Textbuch“ (123).  

- Kennis: 7 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2A (De leerlingen schrijven in 

het Duits een tekst voor op een 

forum over het thema 

gezondheid). 

Opdracht: 

„A Schreibe mindestens 10 Sätze 

in ein Forum, wie gesund du 

bist. Lass zwischen jedem Satz 

eine Zeile frei. Benutzte die 

Redemittel, die Lernbox und die 

Texte von Lektion 6. Arbeite die 

Aufgabe in deinem Heft aus. 

Vertel… - hoe je heet, hoe oud je 

bent en hoe lang je bent; - 

hoeveel je weegt; - of je wilt 

afvallen; - dat je conditie goed is 

en waarom je dat vindt; - dat je 

niet rookt; - hoe laat je naar bed 

gaat; - hoe je naar school gaat; - 

dat je nooit ziek bent en dat je 

gezond eet; - wat je ’s ochtends, 

’s middags en ’s avonds meestal 

eet en drinkt. B Unterstreiche in 

deinem Text alle Substantive. 

Ergänze das Geschlecht der 

Substantive. Benutze ein 

Wörterbuch. Bestimme dann den 

richtigen Fall. Beispiel: Meine 

Kondition (die) ist gut. > 1e 

naamvaal. Tausche mit einem 

Mitschüler deine Arbeit. Ihr 

besprecht eure Arbeit. C 

Schreibe die Endfassung deines 

Textes. Speichere deinen Text in 

deinem Portfolio“ (124).   

- Kennis: 7 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

(De leerlingen schrijven 

met behulp van de 

Lernbox uit het tekstboek 

een e-mail over zichzelf).  

Opdracht: 

„A Schreibe eine Mail 

über dich selbst. Benutze 

die Lernbox von den 

Kapiteln 1, 2, 3 und 4. 

Schreibe mindestens 15 

Sätze. Benutze die 

Stichwörter. Schreibe 

über: 1 Name, Alter, 

Adresse, Wohnort; - 2 

Geburtstag; 3 dein Haus 

(Größe, Zimmer, Garten); 

4 dein Zimmer (Stock, 

Möbel, Farben, Größe); 5 

Wohnumgebung (Dorf, 

Stadt, Wald, See, 

Sehenswürdigkeit); 6 

Meinung über dein 

Schule; 7 Freizeit (Sport, 

Hobbys, ausgehen …). B 

Stelle drei Fragen und 

bitte dem Anderen dir eine 

Mail zurück zu schreiben“ 

(124).  

+ „68 Wiederholung“ 

(124)  

Deze opdrachten hebben 

niet relflectie op de 

situatie als doel. In deze 

opdrachten schrijven de 

leerlingen een bijdrage 

op een forum en een e-

mail. Wanneer het om 

een realistisch forum of 

een echte e-mail zou 

gaan, bestaat er de 

mogelijkheid dat de 

leerlingen op hun 

bijdrage of e-mail een 

reactie krijgen, 

waardoor er een 

mogelijke realistische 

ontmoetingssituatie met 

een doeltaalspreker zou 

kunnen ontstaan. Het is 

niet dat er in de 

opdracht al sprake is van 

zo’n indirecte 

ontmoetingssituatie. 

Vanwege deze reden 

gaat het hier niet om het 

element vaardigheden 

waarin leerlingen een 

doeltaalspreker kunnen 

observeren om te leren 

uit het gedrag van deze 

persoon (can do-

descriptor) of dat de 

leerling leert zich 

cultureel passend te 

gedragen 

(opdrachtentypologie). 
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„66 Schreiben“ (124)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Je kunt ontdekken of je genoeg 

beweegt. – Du kannst entdecken, 

ob du …“. 

„4 Waarom doe je niet aan Sport? 

– Warum …“. 

„9 Hoe zeer span je je bij het 

sporten in? – Wie sehr …“ (124). 

Opdracht: 

„Wie wird es im Text 2 auf Seite 

139 im Textbuch gesagt? Benutze 

auch die Redemittel auf Seite 145 

im Textbuch. Ergänze die Sätze“ 

(124). 

 

  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Miniprojekt” 

140-141 

Can do-descriptoren: 

/ 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: een tekst van de 

Duitse schrijver Uwe Timm, 

werken van Karlhans Frank en 

Reinhard Döhl; 

- Opdracht die kennis over 

Oostenrijk weergeeft: 

Landeskunde: een gedicht van 

de Oostenrijkse schrijfster 

Vera Ferra-Mikura. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2A 

“Kan een gedicht maken” (140). 

 

„1…“ (140)  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (Een tekst van de 

Duitse schrijver Uwe Timm). 

Bijvoorbeeld: 

„Lass das  komm sofort her  bring 

das hin  kannst du nicht hören?  

Hol das sofort her  kannst du nicht 

verstehen? sei ruhig   fass das 

„2 Was ich von meinen Tanten 

zum Geburtstag bekam“ (140) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (Een gedicht van de 

Oostenrijkse schrijfster Vera 

Ferra-Mikura).  

Bijvoorbeeld: 

„Von Tante Wilhelmine eine 

Mandarine, von Tante Grete 

eine Trompete, von Tante 

Adelheid ein Sommerkleid, von 

Tante Beate eine Tomate, von 

Tante Liane eine Banane, von 

Tante Isabell ein weißes 

Bärenfell, von Tante Veronika 

eine Harmonika, von Tante 

Emilie eine Lilie, von Tante 

Kunigunde zwei lustige Hunde, 

Tekst 5:  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B 

Er worden werken van  

Karlhans Frank en  

Reinhard Döhl 

weergegeven (141).  
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vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

nicht an  sitz ruhig  nimm das 

nicht in den Mund  schrei nicht  

stell das sofort weg  pass auf  

nimm die Finger weg  sitz ruhig  

mach dich nicht schmutzig  bring 

das sofort wieder zurück  schmier 

dich nicht voll  sitz ruhig  lass das  

wer nicht hören will  muss fühlen 

– Uwe Timm“ (140).  

  

 

 

  

zuletzt von Tante Erika eine 

Karte aus Amerika Tante 

Walpurga, auf die sich nichts 

reimt, hat mein zerbrochenes 

Holzpferd geleimt. – Vera 

Ferra-Mikura“ (140).  

Werkboek      

“Miniprojekt” 

125 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie:  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

„71 Reimen“ (125)  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2A (De leerlingen schrijven drie 

gedichten in het Duits).  

Opdracht: 

„Lies die Gedichte 3, 4 und 5 

(Text 3, 4 und 5) auf Seite 141 im 

Textbuch. Schreibe zu jedem 

Gedicht dein eigenes Gedicht. 

Benutzte eventuell die Site 

www.2rhyme.ch für die Reime. 1 

Schreibe ein Gedicht über dich 

selbst wie Text 3 . Wenn du einen 

sehr kurzen Namen hast (zum 

Beispiel Max), dann nimm auch 

deinen Familiennamen hinzu. 2 

Schreib ein Elfchen zu einem 

„72 Präsentieren“ (125)  

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

Opdracht:  

„Arbeitet zu dritt. Gestaltet mit 

euren Gedichten ein Poster. 

Hängt das Poster in der Klasse 

auf. Tragt eure Gedichte in der 

Klasse vor“ (125). 

  In de opdrachten wordt 

niet ingegaan op de 

kinderboekenauteurs 

Uwe Timm (Duitsland) 

en Vera Ferra-Mikura 

(Oostenrijk) en op de 

Duitse auteurs Karlhans 

Frank en Reinhard Döhl.  

 

De opdrachten hebben 

als doel de Duitse taal te 

gebruiken en om te 

kijken of de leerlingen 

de inhoud van de teksten 

/ gedichten begrepen 

hebben.  
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4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

Thema deiner Wahl (z. B. ‚Ferien‘ 

oder ‚Sommer‘) wie Text 4. Ein 

Elfchen besteht aus elf Wörtern: 

[…]. 3 Wähle ein Wort, das zu 

Kapitel 7 (‚fit‘) passt. Schreibe 

und zeichne dieses Wort wie die 

Beispiele in Text 5. Der Fantasie 

sind keine Grenzen gesetzt! 

Speichere deine Gedichte in 

deinem Portfolio“ (125).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek 

“Lernbox” 

142-145 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

/ 

„3 Beim Arzt“ (143) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„de mond  Was hast du gegessen? 

Dein Mund ist ganz rot.  der 

Mund“ (143). 

 

„Redemittel“ (143)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“Ik ben blij dat het weer beter 

met je je gaat. – Ich bin froh, dass 

es dir wieder besser geht”. 

“Ben je ziek? – Bist du krank?” 

“Waar heb je pijn? – Wo hast du 

Schmerzen?” 

“Lust jij thee? – Nee, dat lust ik 

niet. – Magst du Tee? – Nein, der 

schmeckt mir nicht”. 

“Neem jij vaak 

hoofdpijntabletten? – Nimmst du 

oft Kopfschmerztabletten?” 

„4 Mein Körper“ (144)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„der Gegensatz  Im Gegensatz 

zu dir ist sie sehr nett.  de 

tegenstelling“ (144).  

 

„6 Fit“ (145)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (formele 

aanspreekvormen).  

„actief zijn  Bei uns können Sie 

die Natur erleben und aktiv sein.  

aktiv sein“. 

 

  

„Redemittel“ (145)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“Hoe laat ga je naar bed? 

– Wie spät gehst du ins 

Bett?” 

“Hoe vaak ben je ziek? – 

Wie oft bist du krank?” 

“Hoeveel weeg je? – Wie 

viel wiegst du?” 

“Wat eet jij bij het 

ontbijt? – Was isst du zum 

Frühstück?” 

“Hoe lang ben je? – Wie 

groß bist du?” 

“Het belangrijkste is dat 

je er plezier aan hebt. – 

Das Wichtigste ist, dass du 

Spaß daran hast”. 

“Is er bij jullie ook een 

sportschool? – Gibt es bei 

euch auch ein Fitness-

Studio?”(145). 
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“Voel je je misselijk? – Ik ben 

duizelig. – Fühlst du dich 

schlecht? – Mir ist schwindlig” 

(143).  

Kapitel 8 Ferien     

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethode  Opmerkingen 

Tekstboek      

“1 Nervenkitzel” 

147 
Can do-descriptoren: 

Kennis:                                    

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord.  

 

Vaardigheden: 

„1 Glück gehabt!“ (147) + „2 

Weltrekord?“ (147) + „3 

Freeclimbing“ (147Can do-

descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De leerlingen lezen teksten en 

zien video’s over Duncan en zijn 

wakeboardavontuur, over een 

wereldrecord van Taig en Robert 

die aan Freeclimbing doet.  

Bijvoorbeeld: 

„Der Holländer Duncan Zuur 

surft illegal durch Amsterdam“ 

(147). 

 

„Cooler Inlineskater Taig Khris 

springt vom Pariser Eifelturm“ 

(147). 

 

„Robert Hahn liebt die Stille, den 

Fels und die Gefahr“ (147). 

 

 

 

 

„3 Freeclimbing“ (147) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A          

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A                                   

„Freeclimbing ist die große 

Leidenschaft von Robert. Er 

klettert am liebsten auf 

Sandsteinfelsen in der 

Sächsischen Schweiz und kann 

dabei auf den Fluss Elbe sehen“ 

(147).  

„Worthilfe“ (147) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F                                    

„Text 2  klappen – 

lukken“ (147).  

 

„1 Glück gehabt!“ 

(147) + „2 

Weltrekord?“ (147) + 

„3 Freeclimbing“ (147) 

De opdrachten in het 

werkboek bij deze 

teksten en video’s 

hebben niet reflectie op 

de situatie als doe.  

 

Het gaat niet alleen om 

Duitsland, maar ook om 

een situatie in 

Amsterdam en Parijs. 

Teksten zijn dus niet 

specifiek op één cultuur 

of taalgebied gericht. 

 

„3 Freeclimbing“ (147) 

De Sächsische Schweiz 

staat in de legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van het gebergte 

zien. 

De rivier de Elbe staat 

niet in deze legenda.  
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8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

Werkboek      

“1 Nervenkitzel” 

126-127 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland,  Oostenrijk en 

Zwitserland verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlin, Bern.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal. 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland / Oostenrijk / 

Zwitserland weergeeft: 

Landeskunde; 

„1 Wortschatz“ (126) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Oostenrijk).         

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A (Oostenrijk) + D (de 

Donau).                                    

 „Die Donau ist ein … und fließt 

durch Österreich“ (126).  

Opdracht: 

„Ergänze die fehlenden Wörter in 

den Sätzen. Benutze die Lernbox 

von Lektion 1 auf Seite 160 im 

Textbuch. Zwei Wörter bleiben 

übrig! Ordne zu: beeindruckend – 

klappen – schaffen – Fluss – 

zeigen – Sicherheit – Stock – 

Geschwindigkeit“ (126) 

 

„2 Lesen“ (126) + „3 Lesen“ 

(126) + „4 Sehen“ (126) + „6 

Sehen“ (127) + „7 Sehen“ (126) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Deze opdrachten horen bij de 

teksten en video’s uit het 

Tekstboek (147) over Duncan en 

zijn wakeboardavontuur, over een 

„3 Lesen“ (126) + „7 Aehen 

[sic]“ (127) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).         

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A (Duitsland) + B 

(Sächsische Schweiz).                                    

Opdracht 3:  

“Robert klimt het liefst in de 

Sächsische Schweiz” (126).  

Opdracht: 

„Lies Text 3 auf Seite 147 im 

Textbuch. Kreuze die richtigen 

Aussagen an“ (126). 

 

Opdracht 7: 

“5 Hij vindt de natuur in de 

Sächsische Schweiz mooi”. 

“6 Hij houdt van de Sächsische 

Schweiz en wil hier naartoe 

verhuizen” (126). 

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Sieh dir danach 

das Video Faszination 

Freeclimbing an. Kreuze die 

richtigen Aussagen an“ (127).  

 

„8 Wiederholung“ (127) 

Can do-descriptoren: 

„9 Wiederholung“ (127) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

(Duitsland: hoofdstad en 

Zwitserland) + 3A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A (Duitsland en 

Zwitserland).  

„2 … jou  Er hat sich 

gegen … entschieden“ 

„5 … hem  Wir haben … 

in Berlin gesehen“. 

„7 … jullie  Fahrt … mit 

dem Auto nach Zürich?“  

„10 … u  Herr Bauer wird 

… besuchen, oder? (127). 

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Kreuze in 

Spalte c an, ob eine 

Präposition den Fall 

bestimmt. Bestimme, ob du 

das Satzglied durch HIJ 

(onderwerp) oder HEM 

(lijdend voorwerp) 

ersetzen kannst und ob das 

Satzglied im 1. Oder 4. 

Fall steht. Übersetze 

danach das Wort aus 

Spalte b und ergänze es im 

Satz. Benutze die Toolbox 

„1 Wortschatz“ (126) 

In de Lernbox (160 TB) 

wordt ook de Rijn als 

een ander voorbeeld van 

een rivier genoemd. In 

de tekst in het tekstboek 

wordt de Elbe genoemd 

(147). 

De rivieren Donau, Elbe 

en Rijn staan niet in de 

legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). 

 

„2 Lesen“ (126) + „3 

Lesen“ (126) + „4 

Sehen“ (126) + „6 

Sehen“ (127) + „7 

Sehen“ (126) 

Deze opdrachten hebben 

niet reflectie op de 

situatie als doel. 

 

„3 Lesen“ (126) + „7 

Aehen [sic]“ (127) 

De Sächsische Schweiz 

staat in de legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen 

daar de geografische 
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B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Sächsische 

Schweiz;  

- Opdracht die kennis over 

Oostenrijk weergeeft: 

Landeskunde: de Donau; 

- Opdracht die kennis over 

Zwitserland weergeeft: 

Landeskunde: Bärengraben in 

Bern.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

wereldrecord van Taig en Robert 

die aan Freeclimbing doet.  

Opdracht 2: 

„Lies die Texte 1 und 2 auf Seite 

147 im Textbuch Sieh dir auch die 

Fotos an. Beantworte die Fragen“ 

(126). 

Opdracht 3: 

„Lies Text 3 auf Seite 147 im 

Textbuch. Kreuze die richtigen 

Aussagen an“ (126). 

Opdracht 4: 

„Lies den Text. Sieh dir das Video 

Wakeboarden in Amsterdam an. 

Unterstreiche, was falsch ist“ 

(126). 

Opdracht 6: 

„Lies die Sätze. Sieh dir danach 

das Video Cooler Inlineskater 

springt vom Pariser Eifelturm an. 

Kreuze die richtigen Aussagen 

an“ (127). 

Opdracht 7: 

„Lies die Sätze. Sieh dir danach 

das Video Faszination 

Freeclimbing an. Kreuze die 

richtigen Aussagen an“ (127).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennis: 1 A + B (Zwitserland: 

hoofdstad)  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A (Zwitserland) + B 

(Bärengraben in Bern).  

„4 In Bern besuchen wir den 

Bärengraben“ (127).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„7 Kannst du mir bitte die 

Zugkarte geben?“ 

„8 Fahren eure Eltern auch in 

die Schweiz?“ (127). 

 

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Kreuze an, ob es 

sich beim unterstrichenen 

Satzteil um eine Personal- oder 

ein Possessivpronomen handelt 

und ob das Pronomen im 1. oder 

4. Fall steht. Benutze die 

Toolbox Nummer 32 auf Seite 

177 im Textbuch“ (127).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 27 und 28 auf 

Seite 170 im Textbuch“ 

(127).  

ligging van het gebergte 

zien. 

 

„6 Sehen“ (127) 

In deze opdracht gaat 

het niet alleen om 

bezienswaardigheden in 

Duitsland (Sächsische 

Schweiz), maar ook om 

de Eifeltoren uit Parijs 

en de grachten uit 

Amsterdam.  

 

„8 Wiederholung“ 

(127) 
De stad Bern staat in de 

legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar 

de geografische ligging 

van de stad zien. 

 

In deze opdracht wordt 

de bezienswaardigheid 

Bärengraben uit Bern 

(Zwitserland) genoemd.  

Hier wordt in hoofdstuk 

8 verder op ingegaan 

door middel van een 

tekst (159 TB).  

 

„9 Wiederholung“ 

(127) 

De steden Berlin en 

Zürich staan in de 

legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar 



300 
 

de geografische ligging 

van de steden zien. 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethodes Opmerkingen 

Tekstboek      
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“2 Urlaub” 

148-149 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan geografische 

gegevens over Duitsland, 

Zwitserland en Oostenrijk 

verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Bern, Berlin, 

Wien.  

 

4. De leerling “kan herkennen dat 

er afhankelijk van de relatie met 

een persoon of een specifieke 

situatie formele en informele 

aanspreekvormen zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die geografische 

kennis over Duitsland, Oostenrijk 

en Zwitserland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Zwitserland weergeeft: 

Landeskunde: valuta Zwitserland, 

Zwitserse Frank – CHF. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 276-

277, 286-287). 

 

 

 

„1 Jugendherbergen“ (148) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B (Zwitserland: 

hoofdstad)  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Zwitserland) 

„Jugendherberge Basel St. 

Alban“.  

„Jugendherberge Bern“. 

„Jugendherberge Zurüch“ (148).   

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (valuta Zwitserland, 

Zwitserse Frank – CHF).  

„Die Karte kostet für 24 Studen 

CHF 8.00, für 48 Stunden CHF 

13.00 und für 72 Stunden CHF 

17.00“ (148).   

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Volwassenen zijn de 

doelgroep die in de advertentie 

worden aangesproken dus wordt 

er een formele aanspreekvorm 

gebruikt).  

„Offen rund um die Uhr, 365 

Tage im Jahr, damit Sie die kleine 

Weltstadt Zürich kennen lernen 

können“ (148).  

 

 

„2 Reisen“ (149) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B (Duitsland: 

hoofdstad, Oostenrijk: 

hoofdstad, Zwitserland)  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland, 

Oostenrijk, Zwitserland) 

„Flugreise zum Kursort und 

zurück (Berlin, Düsseldorf, 

Wien, Zürich“ (149). 

„Sprahckurse Johanna in 

Solothurn / Schweiz“ (149). 

„Teens Camp in Abtenau“ 

(149). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Jongeren (onder 

de 16 jaar) zijn de doelgroep 

die in de advertenties 

worden aangespoken dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm gebrukt).  

„Du kannst gleich online 

buchen!“ (149). 

„Mach deinen Urlaub zum 

Erlebnis! Mit unseren 

Sportreisen verbringst du 

deine Ferien aktiv und 

sportlich. […] Alter: Für ein 

Camp in Österreich musst 

du mindestens 16 Jahre alt 

sein“ (149).  

 

„Du suchst einen Ferienjob? 

Wenn du zwischen vierzehn 

und siebzehn Jahre alt bist 

und etwas Geld dazu 

 „1 Jugendherbergen“ 

(148) 

De steden Basel, Bern en 

Zürich staan in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van 

de steden zien. 

Genf staat niet in deze 

legenda  

 

„2 Reisen“ (149) 

De steden Berlin, 

Düsseldorf, Wien, Zürich 

en Abtenau staan in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van 

de steden zien. 

 

„1 Jugendherbergen“ 

(148) + „2 Reisen“ (149) 

Vakantiebaantje of 

deelnemen aan een 

georganiseerde vakantie 

zijn dingen die jongeren in 

de vakantie kunnen doen. 

Daarnaast gaat het ook om 

taalcursussen (tijdens de 

vakantieperiode) in 

Duitsland en Zwitserland 

en een kamp in Oostenrijk. 

Deze teksten sluiten op de 

levenswereld van de 

leerlingen aan, maar geven 

ook informatie over het 

Duitstalige gebied.  
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verdienen möchtest, können 

wir dir helfen“ (149).  

 

 

Werkboek      

“2 Urlaub”  

128-131 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan geografische 

gegevens over Zwitserland en 

Oostenrijk verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Bern.  

 

2. C) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop van 

het dagelijkse leven in Duitsland 

uiteenzetten”: de leerling kent 

typische gerechten uit Duitsland 

en Oostenrijk.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in de 

Duitse taal. 

 

4. De leerling “kan herkennen dat 

er afhankelijk van de relatie met 

een persoon of een specifieke 

situatie formele en informele 

aanspreekvormen zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 
1. A) Opdracht die geografische 

kennis over Oostenrijk / 

Zwitserland weergeeft: 

Landeskunde; 

„10 Sprechen“ (128) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Oostenrijk). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Oostenrijk).  

„4 Salzburg – Sprachkurs“ (128). 

Opdracht: 

„De sp- en st- spreek je aan het 

begin van een woord uit als Spiel 

– sjpiel, Stuhl – sjtuhl. Lies erst 

die Wörter. Höre dir Fragment 1 

an und sprecht danach 

gemeinsam die Wörter nach“ 

(128). 

 

„11 Sprechen“ (128) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2C 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (Schlagermusik,  

Wurst und Schnitzel, Duitsland en 

Oostenrijk).  

„3 Der Superstar Sascha spielt 

Schlagermusik“. 

„4 Sie essen Wurst und Schnitzel 

in der Raststätte“ (128). 

Opdracht: 

„Lies erst die Sätze. Höre dir 

Fragment 2 an“ (128).  

 

„13 Wortschatz“ (128) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1F 

Indirecte vergelijking van de 

betekenis van de woorden See en 

„15 Wortschatz“ (129)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

(Zwitserland- hoofdstad). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Zwitserland).  

„Bern liegt in der Nähe von 

Zürich“ (129). 

Opdracht:  

„Lies Text 1 auf Seite 148 im 

Textbuch noch einmal. 

Ersetze die unterstrichenen 

Wörter durch Wörter, die 

dasselbe bedeuten. Die 

Wörter findest du im Text. 

Die Sätze stehen in der 

richtigen Reihenfolge im 

Text“ (129).  

 

„17 Wiederholung“ (129) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„3 … ihr heute im 

Fitnesscenter?“ 

„6 … Sie auch in 

Ferienstimmung?“ 

„7 Hast du auch schon 

Ferien? hattest“. 

„11 … ihr bis vier 

Unterricht?“ (129).  

Opdracht:  

„Lies die Sätze. Ergänze die 

fehlenden Formen von 

haben und sein im Präsens 

und im Präteritum. Benutze 

die Toolbox Nummer 01 und 

„22 Wiederholung“ (131) + 

„23 Sprechen“ (131)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

klasgenoten / bekenden dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

Opdracht 22: 

„Lies die Frage und die 

Antworten unten. Ersetze 

danach die unterstrichenen 

Wörter durch die Wörter im 

Kasten. Schreibe fünf 

Fragen und Antworten auf. 

Benutze jedes Wort nur 

einmal. Benutze die Toolbox 

Nummer 31 und 42 auf Seite 

171 und 174 im Textbuch. 

Frage 1 Welchen Rock 

findest du schön? Antwort 

Ich finde den blauen Rock 

schöner als den grünen. 

Aber den roten finde ich am 

schönsten“ (131).  

Opdracht 23: 

„Stellt einander die sechs 

Fragen aus der vorigen 

Aufgabe. Der eine Stellt die 

Fragen, der Andere gibt 

„10 Sprechen“ (128) 

De stad Salzburg staat niet 

in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

 

„11 Sprechen“ (128) 

Deze aspecten zouden ook 

als stereotypen door de 

Nederlandse leerlingen 

gezien kunnen worden. In 

de opdracht gaat het echter 

om de uitspraak en niet 

om de culturele aspecten 

van deze woorden.  

 

„15 Wortschatz“ (129)  

De stad Bern staat in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 
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B) Opdracht die kennis over 

Duitsland en Oostenrijk 

weergeeft: Landeskunde: 

Schlagermusik, Wurst und 

Schnitzel; 

F) Opdracht die de betekenis van 

woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van kennis 

over het culturele karakter in de 

betekenis van een woord. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel “een 

productieve omgang met het niet 

begrijpen en niet kunnen” heeft in 

de vorm van vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de vreemde 

taal + houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik van 

de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: “rollenspel 

met als doel mondelinge 

taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 276-

277, 286-287). 

 

 

Meer in de Duitse en de 

Nederlandse taal. 

„Was ist der Unterschied 

zwischen einem .. und einem 

Meer“ (128).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen). 

„4 Kennst du den Eiffelturm? Das 

ist eine bekannte … in Paris“ 

(128). 

 

Opdracht:  

„Ergänze die fehlenden Wörter in 

den Sätzen. Die Wörter stehen in 

der Lernbox von Lektion 2 auf 

Seite 160 im Textbuch. Zwei 

Wörter bleiben übrig! Ordne zu: 

Wiese – Einzelzimmer – See – 

Sehenswürdigkeit – Sprachkurs – 

Lage – Job – Unterkunft“ (128).  

 

 

 

 

 

  

02 auf Seite 165 im 

Textbuch“ (129).  

 

„19 Sprechen“ (130) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B (De 

leerlingen formuleren zinnen 

in het Duits).  

Opdracht:  

„Formuliere acht Sätze. 

Benutze jede Person aus 

dem ersten Kreis und jedes 

Verb aus dem zweiten Kreis 

einmal. Bei den Wörtern aus 

dem dritten und vierten 

Kreis kannst du wählen. Es 

gibt mehrere Möglichkeiten. 

1 Bijvoorbeeld: Ich arbeite 

acht Stunden in einem 

Restaurant“ (130).  

 

„21 Wiederholung“ (130) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen). 

„4 Mz  Passen dir diese neu 

… Sportschuhe?“ (130). 

Opdracht:  

„Lies die Sätze. Kreuze an, 

ob das unterstrichene 

Satzglied zur der- oder ein-

Gruppe gehört. Bestimme 

danach, ob es im 1. oder 4. 

Fall steht. Ergänze die 

fehlenden Adjektivendungen. 

Benutze die Toolbox 

Antwort. Tauscht danach die 

Rollen“ (131). 

 

„24 Sprechen“ (131) + „25 

Sprechen“ (131) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Opdracht 24: 

„Notiere zehn Dinge (mit 

Artikel), die du mit in den 

Urlaub nimmst. Spielt 

danach zu viert das Spiel 

Koffer packen. Einer 

beginnt einen Satz. Der 

Nächste weiderholt den Satz 

und fügt ein Wort hinzu und 

so weiter. Macht so lange 

Sätze wie möglich. Wer 

einen Fehler macht, hat 

verloren. Ich packe in 

meinen Koffer meine Hose. 

Ich packe in meinen Koffer 

meine Hose und meine 

Zahnbürste.. Ich packe in 

meinen Koffer meine Hose, 

meine Zahnbürste und 

ein(e)…“ (131). 

 

Opdracht 25: 

„Notiert jetzt zehn Wörter 

mit Adjektiven (und Artikel). 

Spielt danach das Spiel noch 

einmal. Macht nun die Sätze 

nach dem folgenden Muster: 

Ich packe in meinen Koffer 

einen roten Schal, eine blaue 

Mütze, mein grünes 

Hemd…“ (131).  
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Nummer 31 auf Seite 171 im 

Textbuch und die vorige 

Aufgabe“ (130).  

 

Paragraaf Deelcompetenties interculturele 

communicatieve competentie  

Voorbeelden uit de lesmethodes Opmerkingen 

Tekstboek      

“3 Auf 

reisen” 

150-151 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan geografische 

gegevens over Duitsland,  

Zwitserland en Oostenrijk 

verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Bern, Wien.  

 

3. C) De leerling begrijpt situaties 

“uit het alledaagse leven van de 

andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen dat 

er afhankelijk van de relatie met 

een persoon of een specifieke 

situatie formele en informele 

aanspreekvormen zijn”.  

 

Vaardigheden:  

7. De leerling stelt vragen 

wanneer bepaalde aspecten in de 

vreemde taal niet worden 

begrepen. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die geografische 

kennis over Duitsland, Oostenrijk 

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  vaardigheden: 

2B 

“Kan om dingen vragen” (150). 

 

„1 Schlafen im Zug“ (150) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C + 4  

(Het is een gesprek tussen Ivar en 

de medewerkster aan de 

informatiebalie op het station. Zij 

zijn twee onbekenden van elkaar 

dus wordt er een formele 

aanspreekvorm gebruikt).  

„Ivar  Guten Tag!“ 

„Schaltermitarbeiterin  Guten 

Tag! Kann ich Ihnen helfen?“. 

„Ivar  Ja. Darf ich Sie etwas 

fragen?“ 

„Schaltermitarbeiterin  Ja, bitte“ 

(150). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B (Duitsland en 

Zwitserland: hoofdstad).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Duitsland en 

Zwitserland). 

„2 Meine Ferien“ (151) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Zwitserland).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Zwitserland). 

„Wir werden zunächst eine 

Woche in einem Hotel in 

Sion wohnen, und danach 

fahren wir mit dem Zug nach 

Kandersteg“ (151).  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Redemittel“ (151) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B (Duitsland 

en Oostenrijk: hoofdstad).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Duitsland en 

Oostenrijk). 

“Hoe duur is het 

bijvoorbeeld naar Bonn? – 

Wie teuer ist es zum Beispiel 

nach Bonn?” 

“Ik heb de trein naar 

Wenen gemist. – Ich habe 

den Zug nach Wien 

verpasst” (151).  

 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 7 

Opdrachtentypologie:  

Vaardigheden: 9  

“Kunt u iets langzamer 

spreken? – Können Sie 

etwas langsamer sprechen?” 

“Ik begrijp u niet. – Ich 

verstehe sie nicht”. 

“Kunt u dat nog eens 

herhalen? – Können sie das 

noch mal wiederholen?”  

“Pardon, mag ik u even iets 

vragen? – Entschuldigung, 

darf ich sie etwas fragen?” 

(151).  

 

„1 Schlafen im Zug“ 

(150) 

De stad Bern staat in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 

De steden Frankfurt en 

Stuttgart staan niet in deze 

legenda. 

 

„2 Meine Ferien“ (151) 

Sion en Kandersteg staan 

niet in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

In deze tekstworden 

verschillende situaties van 

op vakantie gaan 

voorgesteld. Zo gaan 

personen naar Oostenrijk 

en Zwitserland (Duits 

taalgebied), maar ook naar 

Italië of de persoon blijft 

thuis.  

 

„Redemittel“ (151) 

De stad Wien staat in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 
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en Zwitserland weergeeft: 

Landeskunde.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel “een 

productieve omgang met het niet 

begrijpen en niet kunnen” heeft in 

de vorm van vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de vreemde 

taal + houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik van 

de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor 

omgang met het niet begrijpen van 

een woord in de vreemde taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 276-

277, 286-287). 

„Ivar  Wir hatten Verspätung. 

Wann fährt der nächste Zug nach 

Bern?“ 

[…] 

„Schaltermitarbeiterin  Vor 

Frankfut und ab Stuttgart ist es 

ein Nachtzug“. 

„Schaltermitarbeiterin  Ja, in 

Frankfurt und in Stuttgart“ (150). 

 

 

De stad Bonn staat niet in 

deze legenda.  

Werkboek      

“3 Auf reisen”  

132-135 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan geografische 

gegevens over Duitsland en  

Zwitserland verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Bern. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

„26 Hören“ (132) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + B(Zwitserland: 

hoofdstad).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Zwitserland). 

“De trein naar Bern vertrekt om 

kwart over zes” (132).  

Opdracht: 

„29 Schreiben / Sprechen“ 

(133) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland) + 

3C + 4 (Het is een gesprek 

tussen een reiziger en een 

medewerker op het station. 

Zij zijn twee onbekenden 

van elkaar dus wordt er een 

„32 Sprechen“ (134) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

(De leerlingen vertellen in 

het Duits over het meisje 

Barbara).  

Opdracht: 

„26 Hören“ (132) + „35 

Schreiben“ (134-135) 

De stad Bern staat in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 

 

„27 Wortschatz“ (132) 
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informele aanspreekvormen in de 

Duitse taal;                                        

C) De leerling begrijpt situaties 

“uit het alledaagse leven van de 

andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

  

4. De leerling “kan herkennen dat 

er afhankelijk van de relatie met 

een persoon of een specifieke 

situatie formele en informele 

aanspreekvormen zijn”.  

 

Vaardigheden:  

7. De leerling stelt vragen 

wanneer bepaalde aspecten in de 

vreemde taal niet worden 

begrepen. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die geografische 

kennis over Duitsland en 

Zwitserland weergeeft: 

Landeskunde.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken + 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met het 

niet begrijpen en niet kunnen” 

heeft in de vorm van vrij schrijven 

en spreken.  

 

„Lies die Aussagen. Höre dir 

Fragment 1 an. Du kannst auf 

Seite 150 im Textbuch mitlesen. 

Kreuze die richtigen Aussagen 

an“ (132).  

 

„27 Wortschatz“ (132) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Duitsland). 

“1 Wanneer rijdt de volgende 

trein naar Köln? - … fährt … 

nach Köln?” 

“8 Ik heb de trein naar Hamburg 

gemist. – Ich habe … nach 

Hamburg …” (132). 

 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 3A  

- Vaardigheden: 7 

Opdrachtentypologie:  

Vaardigheden: 9 

“5 Heb je de conducteur al 

gezien? - … schon gesehen?” 

“9 Kun je iets langzamer 

spreken? – Kannst du …?”  

“10 Pardon, mag ik u even iets 

vragen? - …, darf ich …?” (132). 

Opdracht: 

„Übersetze die Wörter. Benutze 

das Gespräch, die Lernbox van 

[sic] Lektion 3 auf Seite 161 im 

Textbuch, die Redemittel und die 

Bilder auf Seite 151 im Textbuch“ 

(132).  

 

„28 Schreiben / Sprechen“ (132-

133) 

formele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1A (Duitsland) 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B  

(De leerlingen schrijven 

eerst het gesprek tussen een 

reiziger en een medewerker 

op het station en daarna 

oefenen ze dit gesprek met 

een klasgenoot) 

Bijvoorbeeld: 

“Du – Begroet de man / 

vrouw achter het loket. – 

Der Mitarbeiter – De trein 

vertrekt van peron 5”. 

“Du – Je wilt een enkele reis 

naar Frankfurt. – Der 

Mitarbeiter – Het is een 

stoptrein” (133).  

Opdracht:  

„Arbeitet zu zweit. Schreibt 

ein Gespräch zwischen dir 

und einem Mitarbeiter am 

Schalter am Bahnhof. 

Schreibt beide Rollen. 

Verarbeitet für beide Rollen 

Punkte aus den Kästen. B 

Schreib pro Punkt maximal 

zwei Wörter auf. Benutzt 

diese Wörter beim Führen 

des Gespräches. Führt das 

Gespräch in beiden Rollen. 

Übernehmt die Gespräche in 

euer Portfolio“ (133).  

 

„Erzähle anhand des 

Steckbriefes von Barbara 

etwas über sie. Benutze die 

Antworten von Aufgabe 30 

als Stichwörter. Wenn dein 

Mitschüler seine 

Geschischte erzählt, dann 

ergänze dieses Schema:“ 

(134).  

 

„33 Sprechen“ (134) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen vertellen over 

hun medeleerlingen).  

Opdracht:  

„Arbeitet zu viert. Tauscht 

eure Arbeitsbücher aus. 

Erzählt etwas über einen / 

ein Mitschüler(in) aus eurer 

Gruppe. Alle 

Gruppenmitglieder werden 

besprochen. Benutzt die 

Antworten in der rechten 

Spalte von Aufgabe 30 als 

Stichwörter. Notiert, wenn 

ihr den anderen zuhört, die 

Informationen im Schema. 

Schreibe zunächst die 

Namen deiner 

Gruppenmitglieder in der 

erste Zeile. Kontrolliert, ob 

die Information, die ihr 

aufgeschrieben habt, auch 

stimmt“ (134). 

 

De steden Köln en 

Hamburg staan in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van 

de steden zien. 

 

„28 Schreiben / 

Sprechen“ (132-133) 

De steden Basel, 

Düsseldorf en Keulen / 

Köln staan in de Legenda 

in het tekstboek (182-183 

TB). De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de steden zien. 

 

„29 Schreiben / 

Sprechen“ (133) 

De stad Frankfurt staat 

niet in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

 

„30 Wiederholung“ (133) 

De stad Zürich staat in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 

 

„34 Lesen“ (134) 

Kandersteg staat niet in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). 
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Kennis: kennis over de vreemde 

taal + houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik van 

de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: “rollenspel 

met als doel mondelinge 

taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor 

omgang met het niet begrijpen van 

een woord in de vreemde taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 276-

277, 286-287). 

 

Can do-descriptoren: Kennis: 

1A (Duitsland en Zwitserland) + 

3C + 4 (Het is een gesprek tussen 

een reiziger en een medewerker 

op het station. Zij zijn twee 

onbekenden van elkaar dus wordt 

er een formele aanspreekvorm 

gebruikt) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1A (Duitsland en 

Zwitserland).  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  vaardigheden: 2 

A + B 

(In opdracht A vertalen de 

leerlingen een deel van het 

gesprek naar het Duits. In 

opdracht B voeren de leerlingen 

het gesprek. De Nederlandse rol 

moeten zij uiteindelijk kunnen 

zonder hulp van het werkboek).  

Bijvoorbeeld: 

„1 Guten Tag. Kann ich Ihnen 

helfen? – 2 Ja, graag. Wanneer 

vertrekt de volgende trein naar 

Basel?“  

[…] 

„9 Ja, Sie müssen in Düsseldorf 

umsteigen. – 10 Stopt de trein 

oook in Keulen?“ (132).  

 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 7 

Opdrachtentypologie:  

Vaardigheden: 9                    

“Kunt u iets langzamer spreken. 

Ik ben Nederlandse” (132).  

 

„30 Wiederholung“ (133) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Zwitserland).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Zwitserland). 

„2 Meine Adresse: 

Rämistrasse 12, CH- 8046 

Zürich“ (133).  

 

„31 Sprechen“ (134) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

De leerlingen formuleren 

zinnen met behulp van 

informatie uit een 

vriendenboekje uit opdracht 

30 (133 AB).  

Opdracht: 

„Arbeit zu zweit. Der eine 

stellt zu den ersten sieben 

Punkten der vorigen 

Aufgabe über Barbara eine 

Frage. Der Andere 

Antwortet. Danach tauscht 

ihr die Rollen. Beispiel: Wie 

heißt sie? Sie heißt Barbara 

Stöckl“ (134).  

 

 

 

 

 

 

 

„34 Lesen“ (134) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Zwitserland).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Zwitserland). 

“1 We gaan ook naar 

Kandersteg” (134). 

Opdracht: 

„Lies Text 2 auf Seite 151 im 

Textbuch. Kreuze an. 

Benutze auch die Nummer B 

der Toolbox auf Seite 177 im 

Textbuch“ (134).  

 

„35 Schreiben“ (134-135) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

(Zwitserland: hoofdstad).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Zwitserland). 

“7 We gaan met de trein 

naar Bern” (134).  

Opdracht: 

„Übersetze die 

niederländischen Wörter. 

Benutze Text 2 auf Seite 151 

im Textbuch“ (134).  

 

„37 Sprechen“ (135)  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B (De 

leerlingen vertelen over de 

vakantie van een 

medeleerling met behulp van 

eerder opgeschreven 

steekwoorden).  



308 
 

Opdracht: 

„A Übersetze die 

niederländischen Sätze. Benutze 

das Gespräch, die Redemittel und 

die Bilder auf Seite 150 und 151 

im Textbuch. B Arbeitet zu zweit. 

Übt das Gespräch von dieser 

Aufgabe so lange, bis ihr die 

niederländische Rolle mit der 

rechten Spalte abgedeckt spielen 

könnt. Tauscht die Rollen. 

Übernehmt das Gespräch in 

beiden Rollen in euer Portfolio“ 

(133).  

Opdracht:  

„Arbeit zu zweit. Erzählt 

anhand der Stichwörter aus 

der vorigen Aufgabe. Wenn 

du zuhörst, notiere die 

Antworten deines 

Gesprächpartners in die 

rechte Spalte der Augabe 36. 

Kontrolliert die Antworten 

gemeinsam. Übernehtm das 

Ganze in euer Portfolio“ 

(135).  

Paragraaf Deelcompetenties interculturele 

communicatieve competentie  

Voorbeelden uit de lesmethodes Opmerkingen  

Tekstboek      

“4 Gute 

Reise” 

152-153  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan geografische 

gegevens over Duitsland en 

Zwitserland verstrekken.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die geografische 

kennis over Duitsland en 

Zwitserland weergeeft: 

Landeskunde; 

„1 St. Gotthard-Tunnel“ (152) 

+„2 Luxusliner“ (152) + „3 

Schulweg“ (152) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 1A (Duitsland en 

Zwitserland)  

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis: 1 A (Duitsland en 

Zwitserland)  + B (St. Gotthard 

Tunnel, Celebrity Equinox, de 

deelstaat Sachsen-Anhalt).  

- Vaardigheden: 8 

De leerlingen lezen teksten en 

zien video’s over de St. Gotthard-

Tunnel, het cruiseschip Celebrity 

Equinos en de leerling Fanziska 

uit Duitsland.  

Tekst 1: 

„Tausend Minnenarbeiter bauen 

den längsten Eisenbahntunel der 

Welt. Sie arbeiten bei 40 Grad 

„4 Schulen geschlossen?“ 

(153) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland) + B 

(deelstaten in Duitsland en 

een daling van het aantal 

kinderen dat in Duitsland 

wordt geboren).  

Bijvoorbeeld:  

„In Deutschland werden seit 

einigen Jahren weniger 

Kinder geboren. Im Jahr 

2020 wird darum die 

Schülerzahl von 12,2 

Millionen auf 10,3 Millionen 

sinken. In den fünf neuen 

Bundesländern (Sachsen, 

Sachsen-Anhalt, Thüringen, 

Mecklenburg-Vorpommern, 

Brandenburg) wurde in den 

„5 Schulwege“ (153) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland 

„Mein Vater ist Fischer, und 

wir wohnen auf einer kleinen 

Halbinsel im Königssee. Sie 

heißt Sankt Bartholomä und 

ist nur mit dem Boot zu 

erreichen“ (153).  

 

„Wir wohnen in der Nähe 

von Garmisch-

Partenkirchen, om Süden 

Deutschlands, ganz weit 

oben in den Bergen“ (153). 

 

 

 

 

„1 Gotthard-Tunnel“ 

(152) +„2 Luxusliner“ 

(152) + „3 Schulweg“ 

(152) 

De opdrachten in het 

werkboek bij deze teksten 

en video’s hebben niet 

reflectie op de situatie als 

doel.  

 

„1 St. Gotthard-Tunnel“ 

(152) 

De St. Gotthard-Tunnel 

staat in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen daar 

de geografische ligging 

van de tunnel zien. 

 

„2 Luxusliner“ (152) 

De stad Papenburg staat in 

de Legenda in het 
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B) Opdracht die kennis over 

Zwitserland en Duitsland 

weergeeft: Landeskunde: St. 

Gotthard Tunnel, Celebrity 

Equinox, de deelstaat Sachsen-

Anhalt, deelstaten in Duitsland en 

een daling van het aantal kinderen 

dat in Duitsland wordt geboren. 

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 276-

277, 286-287). 

 

 

 

 

Celsius rund um die Uhr in 800 

Metern Tiefe. Der Tunnel entsteht 

in der Schweiz und wird drei 

Röhren haben, die insgesamt 150 

Kilomater lang sind“ (152).  

 

Tekst 2: 

„Das riesige Kreuzfahrtschiff 

fuhr vor den Augen tausender 

Leute von der Werft in Papenburg 

über die Ems bis in die Nordsee. 

Die Celebrity Equinox ist bis 

2011 der größte jemals in 

Deutschland gebaute Luxusliner. 

Das Schiff hat 616 Millionen 

Euro gekostet und ist mit 315 

Metern ungefähr so lang wie drei 

Fußballplätze“ (152).  

 

Tekst 3: 

„Franziska wohnt in Sachsen-

Anhalt. An Schultagen muss sie 

bereits um sechs aufstehen. Sie 

hat dann einen 30 Kilometer 

langen Schulweg vor sich“ (152).  

  

 

 

 

 

 

 

letzten Jahren bereits jede 

dritte Schule geschlossen“ 

(153).  

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen daar 

de geografische ligging 

van de stad zien. 

 

„3 Schulweg“ (152) 

De deelstaat Sachsen-

Anhalt staat niet in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen de 

geografische ligging van 

deze stad wel zien op de 

volgende pagina (153 TB) 

waar deze deelstaat samen 

met een aantal andere 

Duitse deelstaten staat 

afgebeeld.  

 

„4 Schulen geschlossen?“ 

(153) 

De deelstaten 

Mecklenburg-

Vorpommern, 

Brandenburg, Sachsen-

Anhalt, Sachsen en 

Thüringen staan niet in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen de 

geografische ligging van 

deze deelstaten wel zien in 

een afbeelding bij de tekst 

(153 AB).  

 

„5 Schulwege“ (153) 

De Königssee en 

Garmisch-Partenkirchen 

staan in de Legenda in het 
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tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen daar 

de geografische ligging 

van het meer en de plaats 

zien. 

 

In deze tekst worden  

verschillende situaties 

voorgesteld, hoe 

leerlingen naar school toe 

gaan. Het zijn vooral 

uitzonderlijke situaties van 

leerlingen die in Duitsland 

op school zitten. Dit laat 

zien dat er niet één 

typische manier is om in 

Duitsland naar school toe 

te gaan.  

Werkboek      

“4 Gute 

Reise!”  

135-138 

Can do-descriptoren: 

Kennis  
1. A) De leerling kan geografische 

gegevens over Duitsland en 

Zwitserland verstrekken.  

 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop van 

het dagelijkse leven in het andere 

land” uiteenzetten: schoolsysteem 

in Duitsland; 

B) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop van 

het dagelijkse leven in het andere 

land” uiteenzetten: het dagelijkse 

leven van een leerling uit 

Duitsland.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

„38 Wortschatz“ (135) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland) + B 

(het eiland Helgoland).  

„Kennst du die … Helgoland? Sie 

liegt im Norden Deutschlands“ 

(135).  

Opdracht: 

„Ergänze die Wörter in den 

Sätzen. Benutze die Lernbox von 

Lektion 4 auf Seite 162 im 

Textbuch. Zwei Wörter bleiben 

übrig! Ordne zu: jemals – 

Entfernung – außerhalb – Fahrt 

– genau – Geschwindigkeit – 

Insel – Verkehrsmittel“ (135). 

 

„39 Lesen“ (135) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Zwitserland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Zwitserland) + 

B (St. Gotthard-Tunnel).  

“De St.Gotthard-Tunnel 

wordt een tunnel voor het 

treinverkeer” (135).  

Opdracht: 

„Liest Text 1 auf Seite 152 

im Textbuch. Kreuze danach 

die richtigen Aussagen an“ 

(135).  

 

„42 Lesen“ (136) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland) 

„47 Wiederholung“ (137) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2B  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

zinnen in het Duits over de 

weekindeling van Lara).  

Opdracht:  

„Lies den Wochenplan von 

Lara. Schreibe sechs Sätze 

auf. Bilde ganze Sätze. Was 

macht Lara wann?“ (137).  

 

„48 Sprechen“ (138) 

Can do-descriptoren: 

„38 Wortschatz“ (135) 

Het eiland Helgoland staat 

niet in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

 

„39 Lesen“ (135) 

De St. Gotthard-Tunnel 

staat in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen daar 

de geografische ligging 

van de tunnel zien. 

 

„42 Lesen“ (136) 

De deelstaat Thüringen 

staat niet in de Legenda in 

het tekstboek (182-183 

TB). 
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aanspreekvormen in de Duitse 

taal. 

 

4. De leerling “kan herkennen dat 

er afhankelijk van de relatie met 

een persoon of een specifieke 

situatie formele en informele 

aanspreekvormen zijn”. 

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis  
1. A) Opdracht die geografische 

kennis over Duitsland, 

Zwitserland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland en Zwitserland 

weergeeft: Landeskunde: het 

eiland Helgoland, St. Gotthard-

Tunnel. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel “een 

productieve omgang met het niet 

begrijpen en niet kunnen” heeft in 

de vorm van vrij spreken. 

„39 Lesen“ (135) + „40 Lesen“ 

(136) + „41 Lesen“ (136) + „42 

Lesen“ (136) + „43 Lesen“ (136) 

+ „44 Sehen“ (136-137) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Opdracht 39: 

„Liest Text 1 auf Seite 152 im 

Textbuch. Kreuze danach die 

richtigen Aussagen an“ (135).  

Opdracht 40: 

„Lies Text 2 auf Seite 152 im 

Textbuch. Beantworte die 

Fragen“ (136).  

Opdracht 41: 

„Lies Text 3 auf Seite 152 im 

Textbuch. Beantworte die 

Fragne“ (136).  

Opdracht 42: 

„Liest Text 4 auf Seite 153 im 

Textbuch. Beantworte die 

Fragen“ (136).  

Opdracht 43: 

„Lies Text 5 auf Seite 153 im 

Textbuch. Was pass zu wem? 

Kreuze den richtigen Namen an“ 

(136).  

Opdracht 44:  

„Lies die Sätze. Sieh dir danach 

die Videos St. Gotthard-

Basistunnel, Kreuzfahrschiff und 

Dünn besiedelt an. Kreuze die 

richtigen Aussagen an“ (136).  

 

 

 

 

“3 Welke schoolweg-

regeling geldt voor 

basisschoolleerlingen uit 

Thüringen?” (136). 

Opdracht: 

„Liest Text 4 auf Seite 153 

im Textbuch. Beantworte die 

Fragen“ (136).  

 

„44 Sehen“ (136-137) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2A 

“10 Franziska is 14 jaar, zit 

in de achste klas en gaat met 

haar broer naar school” 

(137).  

Opdracht:  

„Lies die Sätze. Sieh dir 

danach die Videos St. 

Gotthard-Basistunnel, 

Kreuzfahrschiff und Dünn 

besiedelt an. Kreuze die 

richtigen Aussagen an“ 

(136).  

 

„45 Wiederholung“ (137) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„6 Wo sind deine Brüder? 

… sind im Garten. Ruf … 

bitte!“ (137).  

Opdracht:  

„Ersetze die fettgedruckten 

Wörter. In der linken Spalte 

steht, welches Geschlecht 

das Substantiv hat. Benutze 

die Toolbox Nummer 34 auf 

Seite 172 vom Textbuch“ 

(137).  

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

klasgenoten / bekenden dus 

wordt een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

zinnen in het Duits over hun 

weekindeling).  

Opdracht:  

„Arbeit zu zweit. Der Eine 

stellt die Fragen von der 

vorigen Aufgabe, der Andere 

antwortet. Tauscht danach 

die Rollen. Stellt euch dann 

jeweils die sieben Fragen 

über euren eigenen 

Wochenplan. Gebt für jeden 

Tag eine andere Antwort. 1 

Was macht Lara am 

Montag um vierzehn Uhr? 

Sie geht um vierzehn Uhr 

schwimmen. 2 Und du? 

Was machst du am 

Montag? Ich …“ (138).  

„39 Lesen“ (135) + „40 

Lesen“ (136) + „41 

Lesen“ (136) + „42 

Lesen“ (136) + „43 

Lesen“ (136) + „44 

Sehen“ (136-137) 

Deze opdrachten hebben 

niet reflectie op de situatie 

als doel.  
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Kennis: kennis over de vreemde 

taal + houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik van 

de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: “rollenspel 

met als doel mondelinge 

taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

(Caspari/Schinschke 2009: 276-

277, 286-287). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf Deelcompetenties interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethodes Opmerkingen  

Tekstboek       

“5 Los 

geht’s” 

154-155 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan geografische 

gegevens over Duitsland en 

Zwitserland verstrekken. 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis:                                                

1. A) Opdracht die geografische 

kennis over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Zwitserland weergeeft: 

„1: Schwiizer“ (154) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (gedicht van de 

Zwitserse schrijver Eugen 

Gomringer) + H (Gomringer 

beschrijft in zijn gedicht 

autostereotypen over Zwitsers 

(vanuit het perspectief van de 

schrijver).  

Bijvoorbeeld: 

„Schwiizer luege“ 

„Schweizer schauen“ (154) 

                                    

 

 

„2 Heidi“ (154) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (Zwitserse 

schrijfster Johanna Spyri. 

Haar wereldberoemde werk 

Heidi wordt in de tekst 

voorgesteld).  

„Die Geschichte der welt-

berühmten Romanfigur 

Heid. Dass die schweizer 

Autorin Johanna Spyri 

(1827-1901) mit ihrem Buch 

mehr als 50 Millionen 

Exemplare verkaufen würde, 

das hätte sie wahrscheinlich 

„3 Die Rekorde in der 

Welt der Alpen“ (155) Can 

do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Zwitserland).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A (Zwitserland) + 

B (Klein Matterhorn, 

Hammetschandlift, Metro 

Alpin, Mittelallalin)  

Bijvoorbeeld:   

„1 Aussichtsplattform  Das 

Klein Matterhorn in der 

Schweiz ist mit seinen 3883 

Metern Höhe die höchste 

Aussichtsplattform Europas. 

 „2 Heidi“ (154) 

In deze tekst wordt een 

vorm van kunst 

voorgesteld. Hier is echter 

gekozen voor een werk dat 

ook in Nederland bekend 

is. Hier is dus geen sprake 

van kritisch cultureel 

bewustzijn door middel 

van vergelijking, maar dan 

door middel van een 

overeenkomst. Het 

verhaal speelt zich wel in 

Duitstalig gebied af.   
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Landeskunde: gedicht van de 

Zwitserse schrijver Eugen 

Gomringer, de Zwitserse 

schrijfster Johanna Spyri en haar 

wereldberoemde werk Heidi, 

Klein Matterhorn, 

Hammetschandlift, Metro Alpin, 

Mittelallalin; 

- Opdracht die kennis over 

Oosternijk weergeeft: 

Landeskunde: Millennium Expres. 

H) Opdracht die autostereotypen 

over Zwitserland laat zien.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 276-

277, 286-287). 

selbst in ihren kühnsten 

Träumen nie gedacht. Die 

Heidi-Geschichten wurden 

bereits im 19. Jahrhundert 

ein Welterfolg. Und sie sind 

auch heute noch bei den 

Kinderen sehr beliebt – 

sowohl in Buchform wie 

auch als Hörspiel und Film. 

Heidi wurde in 50 Sprachen 

übersetzt und mehr als 

fünfzehn Mal verfilm“ (154). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Duitsland).  

„Als ihre Tante Dete kommt, 

nimmt sie Heidi nach 

Frankfurt mit, wo sie mit 

dem gelähmten Mädchen 

Klara spielen und mit ihr 

gemeinsam lernen soll“ 

(154).   

 

Doch nun soll sie um 117 

Meter erhöht werden, um 

den Berg mit einer Pyramide 

aus Stahl, Glas und Beton 

zum Viertausender zu 

machen“ (155). 

„2 Aufzug   Der 

Hammetschwandlift 

befindet sich in der Region 

Bürgenstock in der Nähe von 

der Schweizer Stadt Luzern. 

Mit diesem Lift werden seit 

1872 mutige Passagiere in 

153 Meter Höhe befördert. 

Damit ist er der höchste 

Außenlift Europas. Die 

Kabine ist auf drei Seiten 

verglast. Man hat einen 

wunderbaren Blick auf den 

Vierwaldstättersee“ (155). 

„3 Gasthaus  Bei der 

Schweizer Bergstation 

Metro Alpin können 

Bergbewunderer im 

höchsten Drehrestaurant der 

Welt auf 3500 Metern essen. 

Das ziemlich teure Gasthaus 

dreht sich in einer Stunde 

einmal um die eigene Achse. 

Bei guter Fernsicht können 

die Gäste bis hinunter zum 

Lago Maggiore blicken“ 

(155). 

„4 Eisgrotte  Die Station 

Mittelallalin bei Saas Fee in 

der Schweiz hat etwas Tolles 

zu bieten: Auf ihr befindet 

sich der Eingang zur 

größten Eisgrotte der Welt, 

De stad Frankfurt staat 

niet in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

 

„3 Die Rekorde in der 

Welt der Alpen“ (155) 

Deze tekst laat zien dat de 

Alpen zich niet alleen in 

Duitstalige landen zoals 

Oostenrijk en Zwitserland 

bevinden, maar 

bijvoorbeeld ook in 

Frankrijk.  

 

De stad Luzern staat in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 

 

De gebieden Bürgenstock 

en Saas Fee, de 

Vierwaldstättersee, het 

Gailtal en Nassfeld staat 

niet in de legenda.  
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in der Neugierige auf mehr 

als 5500 Quadratmetern 

durch bizarre 

Eisformationen spazieren 

können“ (155). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (Millennium 

Expres). 

„6 Kabinenbahn  In nur 

siebzehn Minuten bringt der 

Millennium Express 
Skifahrer in Österreich vom 

Gailtal ins Skigebiet 

Nassfeld und legt dabei 6000 

Längen – und 1309 

Höhenmeter zurück. Damit 

ist er die längste 

Kabinenbahn der Alpen“ 

(155). 

Werkboek      
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“5 Los 

geht’s” 

138-141 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan geografische 

gegevens over Duitsland, Oostenrijk 

en Zwitserland verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Wien, Bern.  

 

3. A) De leerling begrijpt het gebruik 

van formele (beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in de 

Duitse taal. 

 

(Language On Line Portfolio Project 

(LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die geografische 

kennis over Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland weergeeft: Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: Landeskunde: 

ICE; 

- Opdracht die kennis over 

Zwitserland weergeeft: Landeskunde: 

“1 Aantal inwoners Zwitserland: 2 

Aantal kantons (=deelstaten): 3 

Officiële talen: 4 Het bijzondere aan 

Schwyzerdütsch: 5 Tunnels: 6 Typisch 

voor Zwitserland” (139 TB); 

D) Opdracht om voorkennis over het 

verhaal Heidi vast te stellen; 

H) Opdracht die autostereotypen over 

Zwitserland laat zien.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

„49 Wortschatz“ (138) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„4 Vergessen Sie Ihr … nicht, 

wenn Sie aussteigen“ (138). 

Opdracht: 

„Ergänze die Wörter in den 

Sätzen. Benutze die Lernbox 

von Lektion 5 auf Seite 162 im 

Textbuch. Zwei Wörter 

bleiben übrig! Ordne zu: 

Verspätung – Stau – 

Verständnis – Unfall – 

ziemlich – während – Gepäck 

– Krankenhaus“ (138). 

 

„51 Hören“ (138) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Duitsland). 

“1 De klant koopt een 

retourtje eerste klas naar 

Hamburg” (138).  

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Höre dir 

Fragment 2 an. Kreuze die 

richtigen Aussagen an“ (138). 

 

„52 Hören“ (138-139) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + B (Duitsland en 

Oostenrijk: hoofdstad). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A (Duitsland en 

Oostenrijk) + B (ICE).  

“1 De trein vertrekt uit 

Freiburg / komt in Freiburg 

aan”. 

„56 Lesen“ (139) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1D 

“Heb je het verhaal van 

Heidi wel eens gelezen of 

een film over Heidi gezien” 

(139).  

Opdracht: 

„Lies Text 2 auf Seite 154 im 

Textbuch. Beantworte die 

Fragen“ (139). 

 

„58 Wiederholung“ (140) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 eten  … du gerne 

Gemüse? Ich habe gestern 

Tomaten und Salat …“. 

„3 zien  Wann … ihr euch 

das nächste Mal? Keine 

Ahnung. Wir haben uns erst 

gestern …“. 

„4 lopen  Meine Schwester 

… fünf Kilometer pro 

Woche. Wie viel … ihr?“ 

„6 spreken  … du oft mit 

deinen Eltern über 

Probleme? Ich … nie mit 

ihnen darüber“. 

„7 ontmoeten  Wann … du 

deine Freunde? – Wir … uns 

um fünf Uhr“. 

„8 gooien  … du den Ball zu 

Mir? Karla … ihn dann zu 

dir“. 

„10 nemen  … Sie ein Taxi 

Frau Glauber? Nein, ich … 

den Bus. … du ein Taxi?“ 

„61 Wiederholung“ (141) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen)  

„Hat dein Vater die Tickets 

abgeholt? – Nein, … hat … 

nicht abgeholt“. 

„6 Versteht deine spanische 

Freundin meine Mutter? – 

Nein, … versteht .. .nicht“. 

„7 Hat deine Tante den 

Engländer kennen gelernt? – 

Nein, … hat … kennen 

gelernt“ (141).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + B 

(Zwitserland: hoofdstad). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Zwitserland). 

„3 Nehmen die Schüler den 

Zug nach Bern?“ (141). 

 

Opdracht: 

„Kreise in den Sätzen die 

Satzglieder im 1. Fall ein. 

Unterstreiche die 

Satzglieder im 4. Fall. 

Ersetze danach die Wörter 

durch Personalpronomen. 

Benutze die Toolbox 

Nummer 34 auf Seite 172 im 

Textbuch“ (141).  

 

„62 Wiederholung“ (141) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„3 jullie  In den Ferien 

besuche ich … mal“. 

„51 Hören“ (138) 

De stad Hamburg staat in 

de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

De leerlingen kunnen daar 

de geografische ligging 

van de stad zien. 

 

„52 Hören“ (138-139) 

De steden Freiburg en 

Wien staan in de Legenda 

in het tekstboek (182-183 

TB). De leerlingen kunnen 

daar de geografische 

ligging van de steden zien. 

 

De steden Leipzig, Linz, 

Salzburg, Frankfurt en 

Erfurt staan niet in de 

legenda.  

 

„61 Wiederholung“ (141) 

De stad Bern staat in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien 
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2. B) opdracht die als doel “een 

productieve omgang met het niet 

begrijpen en niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de vreemde taal 

+ houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik van de 

Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: “rollenspel met 

als doel mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 

286-287). 

 

 

“2 De ICE uit Leipzig komt 

binnen op spoor 8 / 7”. 

“3 De trein naar Wenen heeft 

een vertraging van 15 / 25 

minuten. De volgende halte is 

Linz / Salzburg” (138).  

“5 De trein naar Linz stopt op 

spoor 3 / rijdt door”. 

“6 De eindbestemming van de 

trein in Frankfurt / Erfurt” 

(139).  

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Höre dir 

Fragment 3 an. Unterstreiche 

die richtigen Alternativen. Zu 

jeder Meldung gehört eine 

Aussage“ (138). 

 

„54 Hören“ (139) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B  

“1 Aantal inwoners 

Zwitserland: 2 Aantal kantons 

(=deelstaten): 3 Officiële 

talen: 4 Het bijzondere aan 

Schwyzerdütsch: 5 Tunnels: 6 

Typisch voor Zwitserland” 

(139).  

Opdracht: 

„Höre dir Fragment 5 an. 

Ergänze die fehlenden 

Informationen“ (139). 

 

„55 Hören“ (139) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1H 

“2 Welke vier dingen worden 

over de Zwitserse mensen in 

het gedicht gezegd?” (139).  

„11 helpen  Warum … du 

mir nie? Ich habe dir 

gestern noch mit den 

Aufgaben …“ (140). 

Opdracht: 

„Übersetze die Verben und 

ergänze sie. Benutze die 

Toolbox Nummer 15 auf 

Seite 167 im Textbuch“ 

(140). 

 

„59 Wiederholung“ (140) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen). 

„2 Du – oft – die Tasche – 

vergessen“. 

„4 entscheiden sich – Er – 

für dich“ (140). 

Opdracht: 

„Schreibe Sätze mit den 

untenstehenden Wörtern. 

Benutze die Toolbox 

Nummer 17 und 42 auf Seite 

168 und 174 im Textbuch“ 

(140).  

 

 

 

 

 

 

 

„5 jullie  Wann trefft … eure 

Freunde?“ 

„6 jou  Sind sie ohne … in 

Urlaub gefahren?“ 

„7 u  Wir geben … das Buch 

morgen zurück“ (141). 

Opdracht: 

„Lies die Sätze. Kreuze an, 

was den Fall bestimmt: VZ 

(=voorzetsel) oder ontleden / 

H-H (=HIJ-HEM-proef). 

Notiere, ob es sich um den 

1., 3. oder den 4. Fall 

handelt. Übersetze das 

Pronomen und ergänze es im 

Satz. Benutze die Toolbox 

Nummer 27, 28, 33 auf Seite 

170 und 172 im Textbuch“ 

(141). 

 

„64 Sprechen“ (141)  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen voeren een 

gesprek in het Duits met 

behulp van een aantal 

voorgegeven woorden).  

Opdracht:  

„Arbeit zu zweit. Führt 

insgesamt acht kleine 

Gespräche. Verwendet die 

unterstehenden 

Informationen. Denkt euch 

selber auch noch zwei 

Personen aus. Der eine stellt 

Fragen, der Andere 
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Opdracht: 

„Höre dir Fragment 7 auf 

Schwyzerdütsch an. Lies mit 

Text 1 auf Seite 154 im 

Textbuch mit. Lies danach die 

deutsche Übersetzung. 

Beantworte die Fragen“ 

(139). 

antwortet. Tauscht danach 

die Rollen. Wann, wie und 

wohin fährt Pia in Urlaub? 

Sie fährt im Sommer mit 

dem Auto nach Paris. Das 

ist in Frankreich“ (141).  

Paragraaf Deelcompetenties interculturele 

communicatieve competentie  

Voorbeelden uit de lesmethodes  Opmerkingen  

Tekstboek     

“6 

Feriengrüße” 

156 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan geografische 

gegevens over Oostenrijk en 

Zwitserland verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Bern.  

 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop van het 

dagelijkse leven in het andere land 

uiteenzetten”: schoolsysteem in 

Duitsland 

 

3. A) De leerling begrijpt het gebruik 

van informele aanspreekvormen in de 

Duitse taal; 

C) De leerling begrijpt situaties “uit 

het alledaagse leven van de andere 

cultuur”: begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen dat er 

afhankelijk van de relatie met een 

persoon of een specifieke situatie 

formele en informele 

aanspreekvormen zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio Project 

(LOLIPOP) 2008). 

Wat de leerlingen in deze 

paragraaf leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

“Kan een briefkaart 

schrijven” (156).  

 

„2 Reise nach Bern“ (156) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + B (Zwitserland: 

hoofdstad) + 2A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Zwitserland).  

Bijvoorbeeld: 

„An alle Schüler und 

Schülerinnen der Klassen 7 – 

9! Die Klasse 9A plant vor 

den Sommerferien eine 

Klassenfahrt nach Bern. 

Insgesamt können 60 Schüler 

mitfahren. Er gibt noch 10 

Plätze!“ (156) 

  

„3 Tenniscamp“ (157) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

„Hallo Caro,“ (157).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (In de tekst gaat 

het om contact via e-mail 

tussen twee vriendinnen dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

„Dann zu deiner Frage: Ich 

kann am Wochenende nicht 

zur Party kommen. Ich fahre 

nächste Woche mit meinem 

Bruder in ein Tenniscamp“ 

(157). 

[…] 

„Wohn fährst du in den 

Ferien? Fährst du mit 

deinen Eltern in Urlaub“ 

(157). 

 

 

  

„Redemittel“ (157) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B  

“Je kunt het weer 

beschrijven” (157). 

Bijvoorbeeld: 

“Het is zonnig en warm. – 

Es ist sonnig und warm”.  

“Het is koud en het waait. – 

Es ist kalt und friert”. 

“Het sneeuwt en vriest. – Es 

schneit und friert” (157).    

“Je kunt aangeven welk 

vervoermiddel je gebruikt” 

(157).   

Bijvoorbeeld: 

“Ik ga met de fiets of te 

voet. – Ich fahre mit dem 

Fahrrad oder gehe zu Fuß”. 

“Hij gaat met de bus of met 

de metro. – Er fährt mit dem 

Bus oder mit der U-Bahn” 

(157).   

Can do-descriptoren: 

„2 Reise nach Bern“ 

(156) 

De stad Bern staat in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 

 

„Redemittel“ (157) 

De stad Graz staat in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 
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Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die geografische 

kennis over Zwitserland en Oostenrijk 

weergeeft: Landeskunde. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel “een 

productieve omgang met het niet 

begrijpen en niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij schrijven en spreken.  

 

Kennis: kennis over de vreemde taal 

+ houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik van de 

Duitse taal. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 

286-287). 

Kennis: 1A  (Oostenrijk) + 

3A 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1A (Oostenrijk).  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B  

“Je kunt zeggen wanneer 

iets gebeurt” (157).   

Bijvoorbeeld: 

“Een week geleden was hij 

in Amsterdam. – Vor einer 

Woche war er in 

Amsterdam”. 

“Wat doe je na het eten? – 

Was machst du nach dem 

Essen?” 

“Hoe laat komen we in 

Graz aan? – Wie spät 

kommen wir in Graz an?” 

“Wann fahrt ihr in Urlaub? 

– Waneer gaan jullie op 

vakantie?” (157).  

Werkboek      

“6 

Feriengrüße” 

142-143 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan geografische 

gegevens over Oostenrijk en 

Zwitserland verstrekken;  

B) Hoofdsteden: Wien, Bern.  

 

3. C) De leerling begrijpt situaties 

“uit het alledaagse leven van de 

andere cultuur”: begroetingsvormen.  

4. De leerling “kan herkennen dat er 

afhankelijk van de relatie met een 

„65 Wortschatz“ (142) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + B (Oostenrijk: 

hoofdstad)  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Oostenrijk).  

„2 In Wien ist es …. bei … 

Grad“ (142).  

Opdracht:                          

„Sieh dir die Wetterkarte im 

Textbuch auf Seite 156 an. 

Ergänze die fehlenden Wörter 

„68 Schreiben“ (143) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

„Hallo Nadine,“ (143). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Zwitserland) + 

3C 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A (Zwitserland) + 

B (Jungfraujoch).  

„70 Wiederholung“ (143) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 7 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A (De 

leerlingen schrijven een e-

mail in het Duits).  

 

Opdracht: 

„65 Wortschatz“ (142) 

De stad Wien staat in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 

 

„67 Lesen“ (142)  

De stad Bern staat in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 
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persoon of een specifieke situatie 

formele en informele 

aanspreekvormen zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio Project 

(LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die geografische 

kennis over Oostenrijk en Zwitserland 

weergeeft: Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Zwitserland weergeeft: Landeskunde: 

Jungfraujoch. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel “een 

productieve omgang met het niet 

begrijpen en niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij schrijven en spreken.  

 

Kennis: kennis over de vreemde taal 

+ houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik van de 

Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: “rollenspel met 

als doel mondelinge taalbeheersing”.  

 

Kennis: 

Kennis over de vreemde taal:  

7. Mogelijke indirecte 

“ontmoetingssituatie met 

und Temperaturen in den 

Sätzen. Benutze die Lernbox 

von Lektion 6 auf Seite 163 im 

Textbuch. Ordne zu: regnet – 

leicht bewölkt – sonnig – 

heiter – stark bewölkt – ein 

Gewitter – Regenschauer – 

schwacher Wind“ (142). 

 

„66 Sprechen“ (142) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen stellen elkaar 

vragen in het Duits met behulp 

van een aantal voorgegeven 

woorden over het weer).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Seht euch 

die Wetterkarte auf Seite 156 

im Textbuch noch einmal an. 

Stellt euch gegenseitig zehn 

Fragen über das Wetter in 

Europa. Benutzt folgende 

Wörter: regnet – leicht 

bewölkt – sonnig – heiter – 

stark bewölkt – ein Gewitter – 

Regenschauer – windig“ 

(142). 

 

„67 Lesen“ (142)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + B (Zwitserland: 

hoofdstad) + 3C 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Zwitserland).  

“Hallo Stefan!” (142).    

„Morgen … wir zum 

Jungfrauloch. Das 

Jungfraujoch ist 3471 m 

hoch. Toll, oder?“ (143). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 

In de tekst gaat het om 

contact via e-mail tussen 

twee vrienden dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm gebruikt. 

„Was machst du in den …? 

Wohin … ihr?“ (143).  

 

Opdracht: 

„Lies die Mail. Ergänze die 

fehlenden Wörter. Es bleiben 

zwei Wörter übrig. Ordne 

zu: Grad – fahren – Woche 

– Arbeit – heiß – müde – 

Grüße – fahrt – Ferien – 

schwimmen“ (143).  

 

 

„Schreibe eine Mail. 

Schreibe mindestens 15 

Sätze auf. Benutze die 

Lernbox von Lektion 6 von 

Kapitel 4, 5 und 6. Speichere 

deinen Text in deinem 

Portfolio. Schreibe: - welke 

sport je in je vrije tijd doet; - 

hoe lang, met wie en op 

welke dagen; - hoe lang en 

wanneer je tv kijkt; - wat je 

lievelingsprogramma is; - 

hoe laat je in de vakantie 

opstaat; - wat je in de 

vakantie ontbijt; - wat je in 

de vakantie het liefst doet. 

Noem vijf dingen“ (143).  

 

„71 Schreiben“ (143) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 7 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A (De 

leerlingen schrijven een e-

mail in het Duits).  

Opdracht: 

„A Schreibe eine Mail. 

Schreibe mindestens sechs 

Sätze. Benutze die Lernbox 

von Lektion 6 auf Seite 163 

im Textbuch. Wenn du nicht 

in Urlaub fährst, dann denke 

dir einen schönen 

Traumurlaub aus. Schreibe: 

- waar je naar toe gaat; - 

met welk vervoermiddel je 

gaat; - met wie je op 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 

 

„68 Schreiben“ (143) 

Het Jungfraujoch staat niet 

in de Legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

 

„70 Wiederholung“ (143) 

+ „71 Schreiben“ (143) 

Deze opdrachten hebben 

niet relflectie op de 

situatie als doel. In deze 

opdrachten schrijven de 

leerlingen een e-mail 

Wanneer het om een 

realistisch e-mail zou 

gaan, bestaat er de 

mogelijkheid dat de 

leerlingen een reactie 

krijgen, waardoor er een 

mogelijke realistische 

ontmoetingssituatie met 

een doeltaalspreker zou 

kunnen ontstaan. Het is 

niet dat er in de opdracht 

al sprake is van zo’n 

indirecte 

ontmoetingssituatie. 

Vanwege deze reden gaat 

het hier niet om het 

element vaardigheden 

waarin leerlingen een 

doeltaalspreker kunnen 

observeren om te leren uit 

het gedrag van deze 

persoon (can do-

descriptor) of dat de 
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doeltaalsprekers” door middel van 

een medium.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 

286-287). 

 

 

 

“5 Hoe laat komen we in Bern 

aan? 5…” (142).    

Opdracht: 

„Lies Text 2 auf Seite 156 im 

Textbuch. Übersetze die Mail. 

Benutze den Text, die 

Redemittel auf Seite 157 im 

Textbuch und die Lernbox von 

Lektion 6 auf Seite 163 im 

Textbuch“ (142).    

 

 

 

 

vakantie gaat; - hoe lang de 

reis naar je vakantieplek 

duurt; - hoe lang je daar 

blijft; - hoe het weer daar is 

en hoe warm het overdag is; 

- wat je daar allemaal doet. 

Schrijf minstens drie dingen 

op. B Unterstreiche in 

deinem Text alle Zeit- und 

Ortsangaben (um 14 Uhr, 

nach Frankreich usw.). 

Tausche dann mit einem 

Mitschüler deine Arbeit. 

Besprecht eure Texte. C 

Schreibe die Endfassung 

deines Textes. Speichere 

deine Text in deinem 

Portfolio“ (143).  

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen 

(opdrachtentypologie). 

 

 

 

 

Paragraaf Deelcompetenties interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethodes Opmerkingen 

Tekstboek      

“Miniprojekt” 

158-159 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1 A) De leerling kan geografische 

gegevens over Duitsland, Zwitserland 

en Oostenrijk verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlin, Bern, Wien.  

 

(Language On Line Portfolio Project 

(LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die geografische 

kennis over Duitsland, Zwitserland en 

Oostenrijk weergeeft: Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: Landeskunde: 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B  

“Kan een klein 

reisprogramma samenstellen” 

(158). 

 

„1 Hoher Turm“ (158) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + B (Duitsland: 

hoofdstad).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Duitsland) + B 

(Fernsehturm in Berlijn). 

„3 Berühmtes Uhrwerk“ 

(158) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + B 

(Zwitserland: hoofdstad) + 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Zwitserland) + 

B ( Zeitglockenturm).  

„In Bern ist der 

Zeitglockenturm sehr 

berühmt. Der Turm hat ein 

enormes Uhrwerk mit 

riesengroßen Zifferblättern. 

Die Uhr stammt aus dem 16. 

Jahrhundert. Jeden Tag 

besuchen vielen Touristen 

diese Sehenswürdigkeit in 

der Kramgasse. Sie wollen 

„5 Zweimal Prater“ (159) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + B (Oostenrijk: 

hoofdstad).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Oostenrijk) + B 

(Prater).  

„Der Prater in Wien ist 

nicht nur lustig und 

aufregend. In einem Teil 

findet man Attraktionen vom 

Karussell bis zur 

hypermodernen 

Loopingbahn. Im anderen 

Teil, auch Grüner Prater 

genannt, gibt es weite 

Liegewiesen, viele Bäume 

und stille Wege“ (159).  

„1 Hoher Turm“ (158) + 

„2 Historisches Tor“ 

(158) 

De Stad Berlin staat in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 

 

„3 Berühmtes Uhrwerk“ 

(158) + „4 

Kuschelbären“ (159) 

De stad Bern staat in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar de 
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Fernsehturm en Brandenburger Tor in 

Berlijn; 

- Opdracht die kennis over 

Zwitserland weergeeft: Landeskunde: 

Zeitglockenturm en Bärenpark in 

Bern;  

- Opdracht die kennis over Oostenrijk 

weergeeft: Landeskunde: Prater en 

Spanische Hofreitschule in Wenen; 

C) Opdracht die historische kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

- Opdracht die historische kennis over 

Oostenrijk weergeeft: Landeskunde; 

F) Opdracht die de betekenis van 

woorden in de Duitse taal weergeeft: 

weergave van kennis over het 

culturele karakter in de betekenis van 

een woord. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel “een 

productieve omgang met het niet 

begrijpen en niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij schrijven en spreken.  

 

Kennis: kennis over de vreemde taal 

+ houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik van de 

Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 

286-287). 

„Der Berliner Fernsehturm ist 

das höchste Bauwerk in der 

Hauptstadt und in 

Deutschland überhaupt. Er ist 

368 m hoch. Mit seiner Höhe 

zählt der Turm auch zu den 

vier höchsten Gebäuden in 

ganz Europa. In direkter Nähe 

des Fernsehturms befindet 

sich der Alexanderplatz. Der 

Turm wurde zwischen 1965 

und 1969 gebaut. Nicht nur 

wegen seiner enormen Höhe 

zählt der Turm zu den 

berühmtesten Attraktionen 

Berlins. Die Besitzer des 

Fernsehturms lassen sich auch 

immer Neues einfallen, wie 

beispielsweise eine 

Verkleidung der Spitze als 

Fußball während der Fußball-

WM“  (158).  

 

„2 Historisches Tor“ (158) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + B (Duitsland: 

hoofdstad).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Duitsland) + B + 

C (Brandenburger Tor in 

Berlijn).  

 „Er befindet sich am Pariser 

Platz und wurde von 1788 bis 

1791 erbaut. Nur wenige 

Sehenswürdigkeiten blicken in 

die Historie Berlin, Europa 

und der ganzen Welt auf so 

viele äußerst wichtige 

Ereignisse zurück wie das 

alle den goldenen 

Stundenschläger und den 

Ablauf der Figuren oben in 

der Turmspitze sehen. Das 

Schauspiel dieser Reihe von 

Figuren wiederholt sich jede 

Stunde. Auch ist es ein 

Erlebnis, über die steile 

Wendeltreppe in die 

Uhrenkammer 

hinaufzusteigen. Von oben 

hat man eine schöne 

Aussicht auf Berns Gassen 

und Dächer“ (158).  

 

„Worthilfe“ (158) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: F 

„Gassen – steegjes“ (158) 

 

„4 Kuschelbären“ (159) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + B 

(Zwitserland: hoofdstad) + 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Zwitserland) + 

B (Bärenpark).  

„Beim Besuch der Stadt 

Bern muss man den neuen 

Bärenpark im Herzen der 

Stadt unbedigt besuchen.  

Die Berner Bären leben in 

einem Park von 6000 m2 

Fläche am Ufer Aare. Die 

Bären kann man kostenlos 

anschauen, aber natürlich 

nur, wenn sie nach draußen 

gehen und dort spielen. 

Momentan (2011) bewohnen 

„Im Wiener Prater kann 

man rund 250 Attraktionen 

besuchen: von Automaten-

Casinos über Autodrom-

Bahnen, Ballwurf- und 

Schießbuden, Hochschau- 

und Geisterbahnen bis zum 

Flugsimulator. Und es gibt 

mehr als 60 Cafés, 

Restaurants, Buffets, und 

Eis- und Imbiss-Stände. 

Diesen Teil des Praters 

nennen die Wiener auch 

Wurstelprater. An den 

Wurstelprater schließt die 

Grüne Prater an. Dieser 

Park war früher kaiserliches 

Jagdgebiet und wurde 1766 

von Kaiser Joseph II. für die 

Bevölkerung geöffnet. Schon 

damals wurden hier die 

ersten Kaffeehäuser und 

Restaurants eröffnet. Heute 

ist der Gründe Prater ein 

Paradies für Spaziergänger, 

Läufer, Radfahrer und 

Reiter. Am bequemsten kann 

man diese grüne Lunge 

Wiens mit der rund vier 

Kilometer langen 

Liliputbahn erkunden“ 

(159).  

 

„6 Pferdeballet“ (159) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + B (Oostenrijk: 

hoofdstad).  

Opdrachtentypologie:  

geografische ligging van 

de stad zien. 

 

„5 Zweimal Prater“ 

(159) + „6 Pferdeballet“ 

(159) 

De stad Wien staat in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 
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Brandenburger Tor. Das Tor 

markierte nicht nur die 

Grenze zwischen Ost- und 

Westberlin, sondern war auch 

Symbol für die Teilung 

zwischen dem 

kommunistischen Osten und 

dem freien Westen. Heute 

steht das Tor für die deutsche 

Wiedervereinigung“ (158).  

 

vier Bären den Bärenpark. 

Eigentlich ist es eine ganze 

Bärenfamilie Bärenmutter 

Björk, Bärenvater Finn und 

die beiden Jungenbären Urs 

und Berna. Vom 

Bärengraben aus hat man 

einen wunderschönen 

Ausblick auf die Altstadt 

Berns sowie auf den Fluss 

Aare. Die Bären sind Berns 

Wahrzeichen“ (159). 

Kennis: 1A (Oostenrijk) + B 

+ C (Spanische 

Hofreitschule).  

„Sehr berühmt in Wien ist 

die Spanische 

Hofreitschule. Hier kann 

man die tanzende Pferde, die 

Lippizzaner, bewundern. 

Das Ballett der Pferde ist 

Reitkunst in höchster 

Vollendung – von der 

Pirouette bis zur Kapriole. 

Und das alles in der 

schönsten Reithalle der 

Welt. Diese Reithalle wurde 

im 16. Jahrhundert gebaut, 

um der adeligen Jugend 

Gelegenheit zum 

Reitunterricht zu bieten. Die 

Spanische Hofreitschule ist 

die einzige Reitschule der 

Welt, an der die klassische 

Reitkunst bis heute bewahrt 

und gepflegt wird. Die 

Präzision der Bewegung der 

Lipizzaner im Einklang mit 

der Musik ist ein 

unvergessliches Erlebnis“ 

(159).  

Werkboek      

“Miniprojekt” 

144-145 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis over 

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland 

weergeeft: Landeskunde: 

Fernsehturm en  Brandenburger Tor 

„72 Lesen“ (144)  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (Fernsehturm en  

Brandenburger Tor in Berlijn, 

Prater en Spanische 

Hofreitschule in Wenen en 

Zeitglockenturm en Bärenpark 

in Bern).  

„75 Suchen“ (144) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B  

(Bezienswaardigheden uit 

Berlijn, Wenen en Bern die 

door de leerlingen worden 

uitgekozen).  

Opdracht: 

„76 Schreiben“ (145)  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (Een 

reisprogramma voor steden 

in Duitsland, Oostenrijk en 

Zwiterland). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  
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in Berlijn, Prater en Spanische 

Hofreitschule in Wenen en 

Zeitglockenturm en Bärenpark in 

Bern, bezienswaardigheden uit deze 

steden die door de leerlingen worden 

uitgekozen, een reisprogramma voor 

steden in Duitsland, Oostenrijk en 

Zwiterland. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als doel “een 

productieve omgang met het niet 

begrijpen en niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij schrijven en spreken.  

 

Kennis: kennis over de vreemde taal 

+ houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik van de 

Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 

286-287). 

 

 

 

 

„Der Bärenpark – Das 

Brandenburger Tor – Der 

Zeitglockenturm – Die 

Spanische Hofreitschule  –  

Der Prater – Der 

Fernsehturm“ (144).  

Opdracht: 

„Lies die Texte 1 bis 6 auf 

Seite 158 und 159 im 

Textbuch. Notiere, in welchem 

Land sich die 

Sehenswürdigkeit befindet“ 

(144). 

 

„73 Lesen“ (144) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (Fernsehturm en  

Brandenburger Tor in Berlijn, 

Prater en Spanische 

Hofreitschule in Wenen en 

Zeitglockenturm en Bärenpark 

in Bern).  

Bijvoorbeeld: 

“1 Van de punt van de 

Fernsehturm was bij het WK 

een enorme voetbal gemaakt”. 

“3 De Brandenburger Tor is 

tegenwoordig symbool voor de 

hereniging van de beide 

Duitslanden”.  

“4 Elk kwartier komen in de 

Zeitglockenturm figuren te 

voorschijn”. 

“5 Je kunt de beren in het 

Bärenpark gratis bekijken”.  

“8 In de Grüne Prater is 

paardrijden toegestaan”.  

“10 In de Spanische 

Hofreitschule wordt al 

„Arbeitet zu dritt. Bestimmt, 

wer welche Stadt präsentiert 

(Berlin, Bern oder Wien). 

Jeder wählt zwei 

Sehenswürdigkeiten dem 

Angebot der Stadt aus 

(andere als die im 

Textbuch). Benutzt für Berlin 

die Site 

www.sehenwuerdigkeiten-

berlin.de, für Bern 

www.berninfo.com/de und 

für Wien 

www.wien.info/de/sightseei

ng/sehenswuerdigkeiten. 

Macht aus eurer Auswahl 

eine digitale Präsentation 

oder ein Poster. 1 Kopieer 

de zes Duitse beschrijvingen 

inclusief illustraties in een 

apart bestand. 2 Schrijf op 

aparte pagina’s Nederlandse 

beschrijvingen van ongeveer 

50 woorden van elke 

attractie: wat is er te zien, 

waar is het, wanneer kun je 

er heen, wat kost het, etc. 3 

Maak van de zes 

beschrijvingen van de leden 

van je groep één geheel in 

de vorm van óf een 

PowerPointpresentatie óf 

een poster“ (144).  

 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B  

(De leerlingen schrijven een 

reisprogramma in het Duits 

en presenteren deze daarna 

aan de rest van de klas).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu dritt. Wählt 

eine Stadt, in der man 

Deutsch spricht (nicht 

Berlin, Bern oder Wien) und 

die ihr besuchen wollt. 

Schreibt ein Reiseprogramm 

mit Fotos für zwei Tage und 

präsentiert es der Klasse als 

PowerPoint oder als Poster. 

Speichert eure Präsentation 

im Portfolio“ (145).  
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eeuwenlang hetzelfde gedaan” 

(144). 

Opdracht: 

„lies die Texte nochmal. 

Kreuze die richtigen Aussagen 

an. Diese stehen in der 

Reihenfolge der Texte“ (144). 

Paragraaf Deelcompetenties interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de lesmethodes Opmerkingen 

Tekstboek 

“Lernbox“ 

160-163 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan geografische 

gegevens over Duitsland en 

Oostenrijk verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlin.  

 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop van het 

dagelijkse leven in het andere land 

uiteenzetten”: schoolsysteem in 

Duitsland.  

 

3. A) De leerling begrijpt het gebruik 

van formele (beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in de 

Duitse taal.  

 

4. De leerling “kan herkennen dat er 

afhankelijk van de relatie met een 

persoon of een specifieke situatie 

formele en informele 

aanspreekvormen zijn”.  

 

Vaardigheden:  

7. De leerling stelt vragen wanneer 

bepaalde aspecten in de vreemde taal 

niet worden begrepen. 

„1 Nervenkitzel“ (160) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

„der Fluss  Der Rhein ist ein 

langer Fluss. – de rivier“ 

(160).  

 

„2 Urlaub“ (160) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„das Einzelzimmer  Haben Sie 

nur Doppelzimmer oder auch 

Einzelzimmer?  de 

eenpersoonskamer“. 

„erhalten  Die Karten 

erhalten Sie in jeder Filiale.  

verkijgen“ (160).   

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Oostenrijk).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A (Oostenrijk) + F 

„der See  Der Genfer See ist 

in der Schweiz. – het meer“ 

(160).  

 

„3 Schlafen im Zug“ (161) 

„Redemittel“ (161) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

“Hoe duur is een 

treinkaartje naar Bonn? – 

Wie teuer ist eine Fahrkarte 

nach Bonn?” 

“We moeten in Keulen 

overstappen. – Wir müssen 

in Köln umsteigen”.  

“Stopt de trein ook in 

Duisburg? – Hält der Zug 

auch in Duisburg?” (161).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“Waar gaan jullie heen? – 

Wohin fährt ihr?” 

“Heb je de trein gemist? – 

Hast du den Zug verspasst?” 

“Hoe lang blijven jullie? – 

Wie lange bleibt ihr?” 

(161). 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 3A + 4  (De 

zinnen waarin gevraagt 

„5 Los geht’s“ (162) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A + 4  

(Het gaat om zinnen 

waarmee de conducteur de 

reizigers aanspreekt dus 

wordt er een formele 

aanspreekvorm gebruikt).  

„das Gepäck  Vergessen Sie 

beim Aussteigen Ihr Gepäck 

nicht!  de bagage“.  

„das Veständnis  Bitte haben 

Sie Verständnis für diese 

Aktion!  het begrip“ (162). 

 

„6 Feriengrüße“ (163) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (snelheid op de 

snelweg in Duitsland).  

„de snelweg  Er fährt auf 

der Autobahn 140 km/h.  die 

Autobahn“ (163).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„het kaartje  Ohne 

Fahrkarte kannst du nicht 

„1 Nervenkitzel“ (160) 

De rivier de Rhein staat 

niet in de legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

 

„2 Urlaub“ (160) 

De Genfer See staat niet in 

de legenda in het 

tekstboek (182-183 TB). 

 

„Redemittel“ (161) 

In de Redemittel wordt 

geen uitleg gegeven over 

een strategie/vaardigheid 

voor omgang met het niet 

begrijpen van een woord 

in de vreemde taal. Deze 

zinnen zouden wel 

daarvoor gebruikt kunenn 

worden.  

 

„6 Feriengrüße“ (163) 

De steden Frankfurt en 

Lübeck staan niet in de 

legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). 

 

„Redemittel“ (163) 
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(Language On Line Portfolio Project 

(LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die geografische 

kennis over Duitsland en Oostenrijk 

weergeeft: Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: Landeskunde: 

het Duitse schoolsysteem, snelheid op 

de snelweg in Duitsland; 

F) Opdracht die de betekenis van 

woorden in de Duitse taal weergeeft: 

weergave van kennis over het 

culturele karakter in de betekenis van 

een woord.  

 

Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor omgang 

met het niet begrijpen van een woord 

in de vreemde taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 

286-287). 

 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„aanzetten  Können Sie das 

Radio bitte einschalten?  

einschalten“. 

„een poosje  Können Sie hier 

eine Weile warten?  eine 

Weile“. 

„de kwitantie  Schreiben Sie 

mir bitte eine Quittung.  die 

Quittung“ (161).  

 

wordt om hulp of de persoon 

iets niet heeft begrepen 

worden gebruikt in een 

situatie waarin iemand een 

onbekend persoon 

aanspreekt dus wordt er een 

formele aanspreekvorm 

gebruikt). 

- Vaardigheden: 7 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 9 

“Kunt u dat nog eens 

herhalen? – Können Sie das 

noch mal wiederholen?” 

“Pardon, mag ik u iets 

vragen? – Entschuldigung, 

darf ich Sie etwas fragen?” 

“Kunt u mij helpen? – 

Können Sie mir helfen?” 

“Kunt u iets langzamer 

praten? – Können Sie etwas 

langsamer sprechen?” 

“Ik begrijp u niet. – Ich 

verstehe Sie nicht”. 

“Ik ben Nederlandse. – Ich 

bin Niederländerin” (161).  

 

„4 Gute Reise!“ (162) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (het Duitse 

schoolsysteem).  

„der Fehler  Er hatte eine 1. 

Er hatte nur einen Fehler im 

Test.  de fout“ (162).  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

mit dem Bus fahren.  die 

Fahrkarte“ (163). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

„de luchthaven  Der 

Flughafen in Frankfurt ist 

sehr groß.  der Flughafen“. 

„het ticket  Das Ticket nach 

Lübeck kostet 50 Euro.  das 

Ticket“ (163). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

„de vrachtwagen  Was 

bedeutet LKW? 

Lastkraftwagen.  der LKW“. 

„de personenauto  Man 

nennt ein Auto auch einen 

PKW (Personenkraftwagen).  

der PKW“ (163). 

 

„Redemittel“ (163) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“Ga je met de fiets, de bus 

of de metro? – Fährst du mit 

dem Fahrrad, dem Bus oder 

der U-Bahn” (163). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B (Duitsland: 

hoofdstad).  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

De stad Berlin staat in de 

Legenda in het tekstboek 

(182-183 TB). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 
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„gleichzeitig  Kannst du 

gleichzeitig telefonieren und 

Mails schreiben?  

tegelijkertijd“ (162).  

“Een week geleden was ik in 

Berlijn. – Vor einer Woche 

war ich in Berlin” (163). 

Paragraaf Deelcompetenties interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethodes 

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Toolbox 

Grammatik” 

165-175 

    De grammatica die in dit 

overzicht wordt 

weergegeven is al per 

hoofdstuk uit deze 

lesmethode geanalyseerd. 

Daarom wordt dit 

overzicht niet nogmaals 

geanalyseerd. 

Paragraaf Deelcompetenties interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethodes 

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Toolbox 

Leertips” 

176-178 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het gebruik 

van formele (beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in de 

Duitse taal. 

 

Vaardigheden:  

7. De leerling stelt vragen wanneer 

bepaalde aspecten in de vreemde taal 

niet worden begrepen. 

 

Houdingen:  

5. De leerling kijkt soms films en 

leest boeken over het leven in de 

cultuur van het Duitstalige gebied. 

 

(Language On Line Portfolio Project 

(LOLIPOP) 2008). 

  

Opdrachtentypologie: 

„B Lezen – Lesetipps“ (177) 

Can do-descriptoren: 

Houdingen: 5 

“Lees vaak Duitse boekjes en 

jeugdtijdschriften. Luister 

naar songs en lees de 

songtekst mee. Of bezoek 

Duitstalige websites en lees de 

teksten. Op die manier 

vergroot je je woordenschat” 

(177).  

 

„C Luisteren en kijken – 

Hör- und Sehtipps“ (177) 

Can do-descriptoren: 

Houdingen: 5 

“Luister en kijk veel naar 

Duitstalige Tv-programma’s 

of films” (177).  

„B Lezen – Lesetipps“ 

(177) 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 9 

“Een woord raden. 

Stappenplan: - Lijkt het 

woord op een Nederlands 

woord? – Lijkt het woord op 

een Engels of Frans woord? 

– Kun je de betekenis in de 

zin raden? – Bestaat het 

woord uit twee woorden? 

Haal de woorden uit elkaar. 

Vaak begrijp je het woord 

dan beter: die 

Fahrradklingel > das 

Fahrrad + die Klingel = de 

fiets + de bel > de fietsbel” 

(177). 

„D Spreken – Sprechtipps“ 

(178)  

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 3A 

- Vaardigheden: 7 

“Wat kun je zeggen als je de 

ander niet begrijpt? Wat zeg 

je / zegt u? – Wie bitte?” 

“Kunt u dat herhalen? – 

Können Sie das bitte 

wiederholen?” 

“Kun je dat herhalen? – 

Kannst du das bitte 

wiederholen?” 

“Het spijt me. – Es tut mir 

leid”. 

“Ik begrijp u niet. – Ich 

verstehe Sie nicht”. 

“Ik begrijp je niet. – Ich 

verstehe dich nicht” (178).  

 

„B Lezen – Lesetipps“ 

(177) 

In deze tips wordt het 

gestimuleerd dat 

leerlingen films kijken en 

boeken lezen over de 

andere cultuur, waardoor 

interculturele ervaringen 

gemaakt kunnen worden 

en de leerlingen de 

mogelijkheid tot indirecte 

observatie van de andere 

cultuur hebben.  
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Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor omgang 

met het niet begrijpen van een woord 

in de vreemde taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 

286-287). 

 

 

 

 

 

 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 7 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 9 

“Wat kun je zeggen als je 

het woord of de zin niet 

weet? Wat betekent dit in 

het Duits? – Wie heißt das 

auf Deutsch?” 

“Hoe zeg je dat in het 

Duits? – Wie sagt man das 

auf Deutsch?” 

“Hoe noem je dat? - Wie 

nennt man das?” (178). 

 

“Je zegt het 

tegenovergestelde: Het is 

niet goedkoop (duur). – Es 

ist nicht billig (teuer)”. 

“Je omschrijft een woord: 

Het is een dier, is klein en 

slaapt veel (hamster). – Es 

ist ein Tier, ist klein und 

schläft viel (Hamster)” 

(178). 

Paragraaf Deelcompetenties interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Toolbox 

Woordenlijst” 

179-181 

    De woorden in deze 

woordenlijst zijn al aan 

bod gekomen in de acht 

hoofdstukken van deze 

lesmethode. Indien het bij 

deze woorden gaat om een 

deelcompetentie van de 

interculturele 

communicatieve 

competentie is dit al apart 

per hoofdstuk aangegeven. 
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Daarom worden zij hier 

niet nogmaals afzonderlijk 

geanalyseerd. 

“Legenda”  

182-183 
Can do-descriptoren:  

Kennis: 

1. A) De leerling kan geografische 

gegevens over Duitsland, Oostenrijk 

en Zwitserland verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlin, Bern, Wien.  

 

(Language On Line Portfolio Project 

(LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die geografische 

kennis over Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland weergeeft: Landeskunde. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 276-277, 

286-287). 

„Legenda“ (182) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 1 A + B (Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A (Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland). 

“Een selectie van steden, 

gebieden, rivieren, bergen en 

dergelijke, die aan bod komen 

in het boek” (182) 

  Zoals al in de 

afzonderlijke paragrafen 

aangegeven staan niet alle 

plaatsen, deelstaten, 

gebieden, rivieren, meren 

en bergen in deze legenda.  

 

Van de steden, gebieden, 

rivieren en bergen die 

uitgebreider behandeld 

zijn in het tekstboek staat 

in de legenda ook een 

afbeelding met een cijfer 

of letter waarmee de 

leerling de geografische 

ligging in de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland kan zien.  

 



329 
 

Bijlage F:  Volledig overzicht van de analyseresultaten Neue Kontakte per hoofdstuk en paragraaf  
 

Tabel 10: Volledig overzicht van de analyseresultaten Neue Kontakte per hoofdstuk en paragraaf (Eigen weergave in navolging uit Language On 

Line Portfolio Project (LOLIPOP) 2008b; Caspari/Schinschke 2009; Neue Kontakte  2013a; 2013b; 2013c). 

Lesmethode  Neue Kontakte     

Kapitel 1  

Sprich mit! 

     

Teil I      

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“A Sehen” 

10  
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlijn.  

 

3. A) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Je ziet en leest over 

ontmoetingen en jezelf 

voorstellen. A1”. 

“Je leert vragen te stellen 

en antwoorden te geven 

over persoonlijke 

gegevens. A1”. 

“Je leert woorden die met 

persoonlijke gegevens te 

maken hebben. A1” (10).  

„A Sehen Sprich mit!“ 

(10) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De leerlingen kijken 

naar een video over een 

première van een film.  

„Die rund zweihundert 

Premierengäste aus 

Berlin-Neukölln sind ein 

ganz schön bunter 

Haufen.* Viele von 

ihnen haben 

ausländische Eltern, 

aber alle können sie 

miteinander Deutsch 

sprechen. Ganz anders 

als der Junge im Film 

Sprich mit: Der 

„A Sehen Sprich mit!“ 

(10) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

(Duitsland: Berlijn).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„Die rund zweihundert 

Premierengäste aus 

Berlin-Neukölln sind ein 

ganz schön bunter 

Haufen“ (10). 

„A Sehen Sprich mit!“ 

(10) 

De stad Berlijn staat op 

de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en 

Zwitserland in de 

lesmethode (136 TB en 

190 AB A). De leerlingen 

kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien.  

 

De opdracht bij de video 

heeft niet relflectie op de 

situatie als doel (5-6 AB 

A). 

 

In deze paragraaf in het 

tekstboek wordt niet 

direct genoemd dat 
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Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde.  

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

neunjährige Elias 

spricht nämlich kein 

Wort Deutsch“ (10). 

 

 

Berlijn de hoofdstad van 

Duitsland is (10).   

 

 

Werkboek      

“A Sehen”   

5-6 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Can do-descriptoren: 

„1 Sehen“ (5-6) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

„1 Sehen” (5-6) 

Can do-descriptoren: 

„1 Sehen” (5-6) 

De stad Berlijn / Berlin 

staat op de kaart van 
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1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlijn.  

 

3. A) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

Kennis: 3A 

“A1  Je ziet en leest over 

ontmoetingen en jezelf 

voorstellen”. 

“A1  Je leert woorden die 

met persoonlijke gegevens 

te maken hebben” (5).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“A1  Je leert vragen te 

stellen en antwoorden te 

geven over persoonlijke 

gegevens”. 

 

 

 

  

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Opdracht:  

„a Du siehst ein Video 

aus dem deutschen 

Jugendjournal Logo. 

Darin wird über eine 

Film-Premiere berichtet. 

Beantworte vor dem 

Sehen (kijken) folgende 

Frage“ (5). 

Kennis: 1 A + B 

(Duitsland: hoofdstad).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

“4 Elias is zijn vader 

midden in Berlijn 

kwijtgeraakt” (5). 

Opdracht 

„c Sieh dir den Film ein 

zweites Mal an. Lies vor 

dem Sehen folgende 

Behauptungen 

(beweringen) und kreuze 

an: richtig oder falsch 

(juist of onjuist)“ (5). 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de 

lesmethode (136 TB en 

190 AB A). De leerlingen 

kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 

In deze opdracht wordt 

niet direct genoemd dat 

Berlijn de hoofdstad van 

Duitsland is (5-6).  

 

Deze opdracht bij de 

video heeft niet relflectie 

op de situatie als doel (5-

6). 
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vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“B Lesen” 

11 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 
1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland en Oostenrijk 

verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Wien. 

 

3. A) De leerling kan woorden 

en zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen / vragen of iemand 

anders zichzelf wil 

voorstellen; 

C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

„B Lesen 

Rosa und Lina im Chat“ 

(11) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

In het chatbericht tussen 

Rosa en Lina zien de 

leerlingen een gesprek 

tussen twee jongeren uit 

het Duitstalige gebied. De 

leerlingen hoeven hier niet 

zelf de Duitse taal (op een 

begrijpelijke manier) te 

gebruiken. De leerlingen 

hebben hier alleen kennis 

over de Duitse taal nodig 

„B Lesen 

Rosa und Lina im 

Chat“ (11) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

(herkennen).  

Rosa en Lina stellen 

zichzelf voor in een 

chatbericht. Zo vraagt 

Lina aan Rosa waar zij 

woont, of ze ook 

Nederlands spreekt, of 

ze broers en zussen 

heeft. 

„[…]Wo wohnst du?” 

„In Wien! Und du?“ 

„Wien, cool! Wir 

machen gern Urlaub in 

„B Lesen 

Rosa und Lina im 

Chat“ (11) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

(Oostenrijk: hoofdstad).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„In Wien“ (11).  

„Ich wohne in Bielefeld“ 

(11). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

„HI!“  

„Hi! Kenne ich dich?“ 

(11).  

„B Lesen 

Rosa und Lina im 

Chat“ (11) 

De stad Wenen staat op 

de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en 

Zwitserland in de 

lesmethode (136 TB en 

190 AB A). De leerlingen 

kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 

 

De stad Bielefeld staat 

niet op deze kaart.  

 

In de tekst (het 

chatbericht) in het 
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leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot observatie, 

waardoor de leerling “uit het 

gedrag van de mensen uit de 

andere cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland en Oostenrijk 

weergeeft: Landeskunde.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + vaardigheden: 

7. Een indirecte 

“ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers” door middel 

van een medium waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

om de tekst te kunnen 

begrijpen. 

 

 

 

 

Österreich. Ich wohne in 

Bielefeld“. 

„Meine Mutter ist 

Österreicherin und mein 

Vater Niederländer“. 

„Deine Eltern sind 

Deutsche?“ 

„Klar. Kannst du auch 

Niederländisch?“ 

[…] 

„Hast du auch 

Geschwister?“ 

„Ich habe eine 

Schwester, aber sie ist 

schon etwas älter“ (11).  

tekstboek wordt niet 

direct genoemd dat 

Wenen de hoofdstad van 

Oostenrijk is (11).  

 

De opdrachten in het 

werkboek bij de tekst 

hebben niet relflectie op 

de situatie als doel (6-7 

AB A). 

 

Werkboek      

“B Lesen“ 

6-8 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

„2 Leseverstehen“ (6-7) 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 9  

Leerlingen kunnen bij het 

niet begrijpen van een 

woord nagaan of ze dit 

woord in een andere taal 

„2 Leseverstehen“ (6-7) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

D: die Geschwister 

NL: de broers en zussen 

(7).  

Opdracht: 

„3 Besondere 

Buchstaben“ (7-8) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1E 

(Großbuchstaben, Eszett, 

Umlaut).  

„2 Leseverstehen“ (6-7) 

Er wordt de leerlingen 

vaardigheden/strategieën 

geleerd die zij als meer 

gevorderde taalgebruiker 

kunnen gaan inzetten om 

met misverstanden en 
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E) Opdracht die kennis over 

talig culturele aspecten in de 

Duitse taal weergeeft; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord.  

Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor 

omgang met het niet begrijpen 

van een woord in de vreemde 

taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

kennen of dit woord 

eventueel in een gesprek 

met een doeltaalspreker in 

een andere taal zeggen om 

zich begrijpelijk te kunnen 

uitdrukken.  

Opdracht: 

„d Was bedeuten 

(betekenen) folgende 

Wörter aus dem Text? 

Lies den ganzen Satz (hele 

zin) und errate die 

Bedeutung (betekenis). 

Vielleicht klingt das Wort 

bekannt oder du kennst es 

aus einer anderen 

Sprache (taal) wie 

Englisch oder 

Niederländisch“ (7).  

„18 Verbinde“ (7).  “Deze letter heet Eszett. 

Je spreekt hem uit als 

een gewone dubbele s. Je 

schrijft hem so: ß. De 

onderkant is niet 

helemaal dicht, dat is het 

verschil met een B” (8).  

„11 Schreibe drei 

andere Buchstaben 

(letters) auf, die es im 

Niederländischen nicht 

gibt (niet bestaan)“ (8). 

Opdracht: 

„Sie dir Text B im TB 

auf Seite 11 an. Achte 

auf (let op) die 

Großbuchstaben 

(hoofdletters). Welche 

Wörter werden mit 

Großbuchstaben 

geschrieben? Gib zu 

jeder Kategorie zwei 

Beispiele (voorbeelden)“ 

(7). 

onduidelijkheden in 

communicatie met 

doeltaalsprekers te 

kunnen omgaan.  

 

„3 Besondere 

Buchstaben“ (7-8) 

Van de Eszett wordt 

direct uitgelegd wat de 

betekenis is. Wanneer je 

in het Duits een 

Großbuchstabe gebruikt 

en dat er in de Duitse taal 

een Umlaut wordt 

gebruikt op de klinkers a, 

o en u wordt niet direct 

uitgelegd. Daar komen de 

leerlingen achter door de 

opdrachten te maken.  

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“C Grammatik” 

12 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

Duitse de taal; 

„C Grammatik“ (12) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1G 

„Let op Sie (u): 

Je schrijft het altijd met 

een hoofdletter. Sind Sie 

Frau Müller? Het kan één 

of meerdere personen 

„C Grammatik“ (12) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„[…] Sie wohnen in 

Stuttgart” (12). 

 

 

„C Grammatik“ (12) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (herkennen) 

„Wer bist du?“ 

„Ich bin Lisa“(12). 

„C Grammatik“ (12) 

De stad Stuttgart staat op 

de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en 

Zwitserland in de 

lesmethode (136 TB en 

190 AB A). De leerlingen 

kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 
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B) De leerling kan woorden en 

zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen / vragen of iemand 

anders zichzelf wil 

voorstellen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde;  

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

aanduiden: Sind Sie alle 

Niederländer?” (12).  

 

„Das sind Herr und Frau 

Müller. Sie wohnen in 

Stuttgart“ (12).  

„Wer bist du?“(12).  

Werkboek      

“C Grammatik” 

8-14 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland en Oostenrijk 

verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlin  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

Duitse de taal; 

B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

„4 Ins Niederländisch“ 

(8-9) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 Hast du auch 

Geschwister?“ (8). 

Opdracht: 

“a De volgende zinnen 

komen uit tekst B. Zoek ze 

op in de tekst en vertaal ze 

in het Nederlands:” (8).  

 

„7. Kinder, seid ihr 

Deutsche?“ 

„10 Übe das Sprechen“ 

(12) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B + 4 (Het is 

een gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„Rolle A  (Ben jij) neu 

hier? – Rolle B  Ja, (ik 

ben) Michael(a)“. 

„12 Übe das 

Schreiben“ (13)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

(Duitsland: hoofdstad).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„4 Wie heißt das Dorf? 

… heißt Lübeln“. 

„6 Wo leben die 

Großeltern? … leben in 

Hamburg“. 

„8 Wo ist die Frau 

geboren? … ist in Berlin 

geboren“ (13). 

Opdracht: 

„10 Übe das Sprechen“ 

(12) 

De stad Innsbruck staat 

op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de 

lesmethode (136 TB en 

190 AB A). De leerlingen 

kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 

 

„12 Übe das Schreiben“ 

(13)  

De steden Hamburg en 

Berlin staan op de kaart 
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vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland en Oostenrijk 

weergeeft: Landeskunde.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

„8 Das sind Her rund 

Frau Müller. Sie haben in 

Stuttgart gewohnt“. 

„9 Herr Krämer, sind Sie 

Arzt?“ (8). 

Opdracht: 

“b Schrijf de betekenis 

van de schuingedrukte 

woorden op in het 

Nederlands” (8).  

 

„6 Übe das Schreiben“ 

(11) + „7 Übe das 

Schreiben“ (11) + „8 

Übe das Schreiben“ (11) 

+ „9 Übe das Schreiben“ 

(12) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdracht 6: 

„2 Bist du Schweizerin?“ 

„5 Seid ihr auch hier 

geboren?“ 

„6 Frau Reitberger, 

woher kommen Sie?“ 

„Herr und Frau Winkler, 

sind Sie beide vierzig 

Jahre alt?“ (11). 

Opdracht: 

„Übersetze (vertaal) die 

Personalpronomen 

(persoonlijke 

voornaamwoorden)“ (11). 

 

Opdracht 7: 

„5 Seid ihr schon lange 

befreundet?“ 

„6 Bist du schon vierzehn 

Jahre alt?“ 

„Rolle A  Wie alt (ben 

jij?) – Rolle B  (Ik ben) 

13 Jahre alt“. 

„Rolle A  (Heb je) auch 

Geschwister? – Rolle B  

Ja, (ik heb) eine 

Schwester“ (12).  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

(Oostenrijk).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

(Oostenrijk).  

„(Ik ben) in Innsbruck 

geboren“ (12).  

 

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit (met 

z’n tweeën). Übt 

mündlich (oefen 

mondeling) auf Deutsch. 

b Fertig (klaar)? 

Wechselt dann die 

Rollen“ (12).  

 

„11 Übe das Sprechen“ 

(12-13) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen 

formuleren zelf 

antwoorden op vragen 

die een medeleerling 

stelt).   

„Ergänze mit dem 

richtigen 

Personalpronomen“ 

(13).  

 

„13 Übe das Sprechen“ 

(13-14) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B (De 

leerlingen formuleren 

zelf de antwoorden in 

het Duits op vragen die 

een medeleerling stelt).  

Bijvoorbeeld: 

„1 Rolle A  Heißt das 

Mädchen Ilse? – Rolle B  

Ja, .. heißt / Nein, … 

heißt nicht …“. 

„2 Rolle A  Kommt dein 

Bruder auch? – Rolle B 

…“ (13).  

Opdracht:  

„Arbeitet zu zweit. 

Beantwortet die Fragen 

wie im Folgenden 

Beispiel (voorbeeld). 

Beispiel: A: Ist dein 

(jouw) Bruder morgen 

auch da? B: Ja, er ist da 

/ Nein, er ist nicht da“ 

(13).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Duitsland).  

van Duitsland, Oostenrijk 

en Zwitserland in de 

lesmethode (136 TB en 

190 AB A). De leerlingen 

kunnen daar de 

geografische ligging van 

de steden zien. 

Het dorp Lübeln staat 

niet op deze kaart. 

 

In deze opdracht wordt 

niet direct genoemd dat 

Berlijn de hoofdstad van 

Duitsland is. 

 

„13 Übe das Sprechen“ 

(13-14) 

De stad Stuttgart staat op 

de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en 

Zwitserland in de 

lesmethode (136 TB en 

190 AB A). De leerlingen 

kunnen daar de 

geografische ligging van 

de stad zien. 
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6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

„7 Herr Petersen, sind Sie 

Schweizer?“ (11). 

Opdracht: 

„Ergänze (vul in) die 

richtige (juiste) Form des 

Verbs (van het 

werkwoord) sein“ (11). 

Opdracht 8: 

„Habt ihr Freunde in 

Deutschland?“ 

„Hast du auch ein Handy 

(mobieltje)?“ 

„Frau Baumann, haben 

Sie eine Tochter?“ (11).  

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Form des Verbs haben“ 

(11). 

 

Opdracht 9: 

„1 Bist du neu hier?“ 

„2 Ist Deutsch neu für 

dich?“ 

„3 Sind Sie schon lange 

Arzt?“ 

„7 Habt ihr keine 

Geschwister?“ (12).  

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Form von haben oder 

sein. Übersetze (vertaal) 

auch das 

Personalpronomen“ (12).  

Bijvoorbeeld: 

„1 Rolle A  Bist du 14? – 

Rolle B  Ja, ich … / 

Nein, ich …“. 

„2 Rolle A  Sind Sie 

Lehrer? – Rolle B  Ja ich 

… / Nein, wir …“. 

„3 Rolle A  Ist er alt? – 

Rolle B …“ (13).  

Opdracht:  

„Arbeitet zu zweit. 

Beantwortet die Fragen 

wie im Folgenden 

Beispiel (voorbeeld). 

Beispiel A: Bist du zu 

Hause? B: Ja, ich bin zu 

Hause / Nein, ich bin 

nicht zu Hause“ (12).  

 

  

„7 Wohnt dieser Junge 

in Stuttgart?“ (14).  

 

„14 Wer oder was?“ 

(14) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen)  

„2 Was magst du gern? 

– Pizza“. 

„4 Was macht dein 

Vater eigentlich?“ (14).  

Opdracht: 

„b Ergänze mit wer oder 

was“ (14). 

 

„15 Übe das Schreiben“ 

(14) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B 

“1Wie is dat?” 

“2 Wie ben jij?” 

“3 En wie zijn jullie?” 

“4 Ik ben… (je naam)”. 

“5 Dat zijn Joachim en 

Laura”. 

“6 Wie zijn… en … 

(jullie namen)” (14).  

Opdracht: 

„Übersetze ins 

Deutsche“ (14).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“D Sprechen” 

13 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

„Redemittel“ (13) 

Can do-descriptoren: 

„Redemittel“ (13) 

Can do-descriptoren: 

 „Redemittel“ (13) 
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1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Oostenrijk en Duitsland 

verstrekken. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen: door middel 

van het verstrekken en vragen 

van persoonlijke gegevens; 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1 A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland en Oostenrijk 

weergeeft: Landeskunde.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Kennis: 3 A + B 

Bijvoorbeeld: 

„Wer bist du? - Mein 

Name ist Lina“. 

„Wie alt bist du? - Ich bin 

dreizehn Jahre alt“ (13). 

„Wo wohnen Sie? -  In 

Stuttgart. Das ist eine 

große Stadt in 

Deutschland“. 

„Was ist Ihre Adresse? - 

Ich wohne in der 

Wilhelmstraße 6“ (13).  

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„In Stuttgart. Das ist 

eine große Stadt in 

Deutschland“ (13) 

„Ich bin in Linz 

geboren, in Österreich” 

(13) 

De steden Linz en 

Stuttgart staan op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en 

Zwitserland in de 

lesmethode (136 TB en 

190 AB A). De leerlingen 

kunnen daar de 

geografische ligging van 

de steden zien. 

 

 

Werkboek      
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“D Sprechen” 

15-23 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland, Oostenrijk,  

Liechtenstein en Zwitserland 

verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlin, Bern, 

Vaduz en Wien. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen; 

- De leerling kan woorden en 

zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen / vragen of iemand 

anders zichzelf wil 

voorstellen; 

C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

„16 Redemittel in der 

Praxis“ (15)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B 

(herkennen)  

Bijvoorbeeld: 

„Wer bist du?” 

„Mein Vorname ist“.  

„Wie heißen Sie?” 

„Ich bin Frau Wermke und 

das ist Herr Scholze“. 

„Und was ist deine E-

Mail-Adresse?“ (15).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Oostenrijk). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Oostenrijk). 

„ Ich bin in Linz geboren, 

in Österreich“ (15). 

 

Opdracht: 

„Du hörst einen Beitrag 

von Radio Fragezeichen, in 

dem du einige Leute 

(mensen) kennen lernst. 

Höre dir den Beitrag an. 

Kreuze an, welche Wörter 

(woorden) oder Ausdrücke 

(uitdrukkingen) benutzt 

werden“ (15).  

 

„17 Wie wird es gesagt?“ 

(15) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B 

(herkennen) + C 

Bijvoorbeeld: 

“1 Hallo, hoe heet jij?” 

„20 Wortschatz“ (16-

17) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B 

(herkennen)  

Bijvoorbeeld: 

„1Wie…Sie? – Mein 

Name ist Schottenloher.“ 

„2 Woher… Sie? – Aus 

Regensburg“. 

„3 Was…Ihr Vorname? 

– Werner“ (16).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

„2 Woher … Sie? – Aus 

Regensburg“ (16).  

Opdracht: 

„Welches Verb 

(werkwoord) passt? 

Wähle aus folgenden 

Verben und ergänze die 

richtige Form“ (16). 

 

„21 Wortschatz“ (17) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A (informele 

aanspreekvormen) + B 

(herkennen).  

Bijvoorbeeld: 

„1... bist du hier? – Mit 

dem Bus“. 

„2…alt bist du? – Ich bin 

zwölf Jahre alt“. 

„3…kommst du? – Ich 

komme aus der 

Schweiz“. 

„27 Kombiniere“ (21) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B 

(herkennen)  

Bijvoorbeeld: 

„Wie alt bist du?“ 

„B Ich bin dreizehn Jahre 

alt“. 

„5 Was ist Ihre Adresse?“ 

„F Ich wohne in der 

Wilhelmstraße 6“ (21). 

Opdracht: 

„Welche Antwort passt zu 

den folgenden Fragen? 

Ergänze die Tabelle“ (21).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Oostenrijk). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Oostenrijk). 

„G Ich bin in Linz 

geboren, in Österreich“ 

(21). 

 

„28 Übe die Redemittel“ 

(21) 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 9 

„Schritt 2 – gemeinsam 

übersetzten und 

nachschlagen, was ihr 

nicht versteht“ (21).  

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

„Schritt 4 – Dialoge 

nachspielen und dabei die 

Rollen wechseln“ (21). 

„16 Redemittel in der 

Praxis“ (15) + „27 

Kombiniere“ (21) 

De stad Linz staat op de kaart 

van Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 190 AB A). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

stad zien.  

 

„17 Wie wird es gesagt?“ 

(15) + „19 Wortschatz“ (16) 

+ „26 Sätze nachsprechen“ 

(20) 

De stad Stuttgart staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

„18 Wortschatz“ (15-16) 

De stad Hamburg staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

„20 Wortschatz“ (16-17) 

De stad Regensburg staat op 

de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). De leerlingen kunnen 
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Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland, Oostenrijk, 

Liechtenstein en Zwitserland 

weergeeft: Landeskunde. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor 

omgang met het niet begrijpen 

van een woord in de vreemde 

taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

“2 Hoe oud ben je, Lina?” 

“4 Wat is uw adres, als ik 

mag vragen?” 

“5 Hoe luidt uw 

voornaam?” (15).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland).                  

“3 Stuttgart ligt in het 

Zuiden en is een grote stad 

in Duitsland” (15). 

Opdracht: 

„Höre dir den Beitrag 

noch mal an. Ergänze, wie 

es gesagt wird“ (15).  

 

„18 Wortschatz“ (15-16) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B 

(herkennen).  

Bijvoorbeeld: 

„1 achternaam  Was ist Ihr 

…?“ 

„2voornaam  Was ist 

dein…?“ 

„6 geboren  Herr Zeitler, 

wo sind Sie…?“ 

„8 land  Aus welchem … 

kommst du?“ (16).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

„11 mevrouw   Leben Sie 

schon lange in Hamburg, 

… Neumann? “ (16). 

„4 …ist deine 

Telefonnummer? – 0949-

623-7697“ (17). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland 

en Oostenrijk). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland 

en Oostenrijk). 

 „In Innsbruck, in 

Österreich“.  

„Ich wohne jetzt in 

Magdebug in Sachsen-

Anhalt“ (17).  

 

Opdracht: 

„ Ergänze das passende 

Fragewort (vraagwoord) 

aus der Lernliste“ (17). 

 

„22 Wortschatz“ (17)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

(Duitsland, Zwitserland, 

Liechtenstein en 

Oostenrijk). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland, 

Zwitserland, 

Liechtenstein en 

Oostenrijk). 

Berlin, Bern, Vaduz, 

Wien (17).  

Opdracht: 

„Ergänze die Tabelle 

mithilfe der Karte“ (17).  

 

„24 Zahlen“ (18-20) 

 

Opdracht:  

„Übe die Redemittel D im 

TB auf Seite 13 in 

folgenden Schritten: […]“ 

(21).  

  

„30 Übersetze“ (22) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A (informele 

aanspreekvormen) + B 

Bijvoorbeeld: 

“1 Wie ben jij?” 

“2 Wat is jouw adres?” 

“5 Wat is uw 

achternaam?” 

“6 Wat is uw 

telefoonnummer?” 

“7 Ik ben in Hannover 

geboren, in Duitsland” 

(22).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

“7 Ik ben in Hannover 

geboren, in Duitsland” 

(22).  

 

Opdracht:  

„Übersetze folgende Sätze. 

Benutze (gebruik) die 

Redemittel im TB auf Seite 

13“ (22).  

 

„31 Dialog“ (22) 

Can do-descriptoren: 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

„21 Wortschatz“ (17) 

De steden Innsburck en 

Magdeburg en de deelstaat 

Sachsen-Anhalt staan op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de steden en de deelstaat 

zien.  

 

„22 Wortschatz“ (17)  

De steden Berlin, Bern, Vaduz 

en Wien staan op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 190 AB A). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

steden zien.  

 

In het werkboek wordt een 

afbeelding getoond van de 

landen Nederland, Duitsland, 

Zwitserland, Liechtenstein en 

Oostenrijk met de hoofdsteden 

Berlin (Duitsland), Bern 

(Zwitserland), Vaduz 

(Liechtenstein) en Wien 

(Oostenrijk). De hoofdstad 

Amsterdam van het land 

Nederland wordt niet in de 

afbeelding weergegeven.  

 

„30 Übersetze“ (22) 
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Opdracht:  

„Übersetze ins Deutsche“ 

(15).  

  

„19 Wortschatz“ (16) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

Stuttgart (16).  

Opdracht: 

„Mache folgendes 

Kreuzworträtsel. Senkrecht 

(verticaal) findest du die 

Hauptstadt vom 

Bundesland  (deelstaat) 

Baden-Württemberg“ (16).  

 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B + 4 (Het is 

een gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„Rolle A  Wie alt bist 

du? - Rolle B  Ich bin … 

Jahre alt“.  

„Rolle A  Wie viele 

Stunden (lessen) hast du 

heute (vandaag)? -Rolle 

B  Ich habe … Stunden“ 

(20).   

Opdracht:  

„f Arbeitet zu zweit. A 

stellt die Fragen. B 

beantwortet sie. Wechselt 

auch die Rollen. 

Achtung: nul heißt auf 

Deutsch Null“ (20).  

 

„26 Sätze 

nachsprechen“ (20) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B 

(herkennen) 

Bijvoorbeeld: 

„1 Ich bin dreizehn 

Jahre alt“. 

„2 Wie lautet Ihr 

Familienname?“ 

„3 Was ist Ihre 

Adresse?“ 

Kennis: 3B + 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten dus wordt 

er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

“Rolle A  Wie ben Jij? 

Rolle B Mijn naam is … 

(zelf bedenken)”. 

“Rolle A  Waar woon je? 

Rolle B In …“ (22).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Oostenrijk). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Oostenrijk).  

“In Graz, in Oostenrijk” 

(22).  

Opdracht:  

„a Arbeitet zu zweit. 

Verteilt die Rollen. Specht 

den Dialog. Übt so lange, 

bis (tot) das Gespräch 

läuft. b Fertig? Wechselt 

die Rollen“ (22). 

 

„32 Endgespräch“ (22-

23) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B + 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten dus wordt 

er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

De stad Hannover staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

„31 Dialog“ (22) 

De stad Graz staat op de kaart 

van Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 190 AB A). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

stad zien.  
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„7 Mein Name ist Lina“. 

„8 Mein Nachname ist 

Hoffmann“. 

„9 Meine Großmutter ist 

Deutsche“ (20).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

„10 Stuttgart ist eine 

große Stadt in 

Deutschland“ (20).  

 

Opdracht:  

„a Höre dir folgende 

Sätze an und sprich sie in 

der Pause nach“  

„b Arbeitet zu zweit. Lest 

einander die Sätze von a 

vor und kontrolliert die 

Aussprache“ (20).  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Opdracht:  

“a Voor deze opdracht 

moet je je voorstellen dat 

je niet jezelf bent, maar uit 

een Duitstalig land komt. 

Bedenk een antwoord op 

de volgende vragen. 1 Wie 

ben je? 2 Hoe oud ben je? 

3 Waar woon je? 4 Waar 

ben je geboren? 5 Hoe 

heten je vader en je 

moeder?b Voer met ten 

minste vier klasgenoten 

een gesprek in het Duits. 

Stel de vragen en schrijf 

hun antwoorden in de 

tabel” (23).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“E 

Wörterbuch” 

14 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

/  

    

Werkboek      

“E 

Wörterbuch” 

24 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

„33 Wörterbuch“ (24)  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1E 

Opdracht:  

“a Het is je ongetwijfeld 

opgevallen dat er in het 
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1 E) Opdracht die kennis over 

talig culturele aspecten in de 

Duitse taal weergeeft. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

Duitse alfabet een paar 

letters zitten die het 

Nederlands niet kent. 1 

Welke vier letters zijn dat 

ook alweer?” (23).  

“3 Vul nu de regels voor 

het woordenboek aan. 

Klanken met een umlaut 

staan …. De Eszett wordt 

in het woordenboek 

opgevat als…” (23).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“F In der 

Klasse”  

14 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

„F In der Klasse“ (14) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

„Guten Morgen, liebe 

Schülerinnen und 

Schüler!“ (14).  

  „F In der Klasse“ (14) 

Er is sprake van de ICC 

elementen kennis, houdingen 

en vaardigheden indien deze 

zin daadwerkelijk tijdens de 

Duitse les gebruikt worden 

door de docent. De leerlingen 

kunnen hierop dan in het Duits 

reageren.  
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vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“F In der 

Klasse” 

24-25 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

„35 Hören“ (24-25) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

Bijvoorbeeld: 

„1 Guten Morgen, liebe 

Schülerinnen und 

Schüler!“ 

„2 Setzt euch bitte!“ 

„3 Ruhe bitte!“ 

„4 Mach bitte die Tür zu“ 

(24).  

Opdracht: 

 „c Welche Sätze benutzt 

dein Lehrer oder deine 

Lehrerin auch oft (vaak)? 

Notiere mindestens drei 

Sätze“ (25).  

  „35 Hören“ (24-25) 

Er is sprake van de ICC 

elementen kennis, houdingen 

en vaardigheden indien deze 

zinnen daadwerkelijk tijdens 

de Duitse les gebruikt worden 

door de docent. De leerlingen 

kunnen hierop dan in het Duits 

reageren.  
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Zum Schluss” 

+ 

“Nachbereitung

” 

25-27 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland,  Oostenrijk en 

Zwitserland verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Wien, Bern. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland,  Oostenrijk en 

Zwitserland weergeeft; 

E) Opdracht die kennis over 

talig culturele aspecten in de 

Duitse taal weergeeft. 

 

„1 Lernliste N-D“ (25) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B 

Bijvoorbeeld: 

„1 Was ist dein Name? – 

Peter“.  

„2 Was ist Ihr 

Nachnahme?- Möller“. 

„3 Wo bist du geboren? – 

In Münster“ (25).  

Opdracht: 

„Ergänze die fehlenden 

Wörter“ (25).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„3 Wo bist du geboren? – 

In Münster“. 

„5 Wo … deine 

Großeltern? – In Wien“. 

„6 Sie kommt aus Bern, sie 

ist also …“ (25).  

„2 Grammatik“ (26) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Bijvoorbeeld: 

„1…(u) neu hier?“ 

„3…(jij) keine 

Geschwister?“ 

„6 Weißt du, 

(wie)…das…? – Na klar, 

das ist Else“. 

„7 Seit (sinds) wann… 

(jij)… Deutsch in der 

Schule?“ 

„9 Wann… (jullie)… die 

Großeltern zum letzten 

Mal besucht?“ 

„10…(jullie)… neu hier? 

– Ja, (wij)… … vorige 

Woche umgezogen 

(verhuisd)“. (26).  

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Form von haben oder 

sein. Übersetze (vertaal) 

auch das 

Personalpronomen oder 

das 

Interrogativpronomen“ 

(26).  

 

„3 Redemittel“ (26) 

„4 Lernliste D-N“ (26-27) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1. Kannst du dafür 

ein…geben? –das 

Beispiel“. 

„3 Findest du 

diese…schwierig? – Nein, 

eigentlich nicht. –die 

Aufgabe“. 

„5 Wie viel…hast du? 

Zwei, einen Bruder und 

eine Schwester. –die 

Geschwister“. 

„Welche…außer (behalve) 

Niederländisch und 

Englisch sprichst du 

noch?- die Sprache“ (27).  

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1E 

„4 Das Eszett ist ein…, 

den es im 

Niederländischen nicht 

gibt – der Buchstabe“ 

(26).  

 

Opdracht: 

„Welches Wort passt zu 

welchem Satz? Ergänze 

„1 Lernliste N-D“ (25) 

De steden Münster, Wien en 

Bern staan op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 190 AB A). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

steden zien. 
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B  

Bijvoorbeeld: 

“1 Hoe oud bent u? 

“2 Wat is uw aders?” 

“3 Ik ben twaalf jaar”. 

“4 Ben jij 

Nederlander?” 

“5 Ik ben in Utrecht 

geboren”. 

“6 Mijn achternaam is 

Schulze” (26).  

Opdracht: 

 „Übersetze ins 

Deutsche“ (26).  

das richtige Wort. Zwei 

Wörter bleiben übrig“ 

(26).   

 

„Nachbereitung“ (27) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B 

“A1 Ik kan vragen stellen 

en antwoorden geven over 

persoonlijke gegevens”. 

“A1 Ik ken woorden die 

met persoonlijke gegevens 

te maken hebben” (27).  

Opdracht: 

“b Controleer of je de 

volgende leerdoelen hebt 

behaald” (27).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Landeskunde” 

15 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlin, 

Wien, Bern.   

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Kritisch cultureel 

bewustzijn / politieke 

educatie: 

9. De leerling kan het verschil 

in het aantal mensen dat 

„Wo spricht man 

Deutsch?“ (15) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (De leerlingen 

lezen in de tekst over het 

Duitse taalgebied).  

„Man geht davon aus, dass 

mehr als 100 Millionen 

Menschen Deutsch als 

erste oder zweite Sprache 

sprechen“ (15).  

„Auch im restlichen 

Europa gibt es deutsche 

Sprachgebiete“ (15).   

„Wo spricht man 

Deutsch?“ (15) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

Berlin, Wien, Bern (15). 

 

„Wo spricht man 

Deutsch?“ (15) 

Can do-descriptoren: 

Kritisch cultureel 

bewustzijn / politieke 

educatie: 9+ 10 

Vergelijking van het aantal 

mensen dat in de EU Duits 

en Nederlands spreekt:  

De afbeelding bij de tekst 

laat zien dat de Duitse taal 

in tegenstelling tot de 

Nederlandse taal tot de 

meest gesproken talen in 

de EU hoort.  

„Wo spricht man Deutsch?“ 

(15) 

De steden Berlin, Wien en 

Bern staan op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 190 AB A). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

steden zien. 

 

De steden worden ook 

weergegeven in een kaart van 

Duitsland, Zwitserland en 

Oostenrijk als afbeelding. Hier 

kunnen de leerlingen de 
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Nederlands en het aantal 

mensen dat Duits spreekt in 

de EU herkennen; 

10. De leerling kan het aantal 

mensen dat Nederlands en het 

aantal mensen dat Duits 

spreekt in de EU vergelijken.  

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland weergeeft; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: het 

Duitse taalgebied: 

Landeskunde. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

geografische ligging van de 

hoofdsteden zien.  

Werkboek      

“Landeskunde” 

28-30 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal. 

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

„36 Wo spricht man 

Deutsch?“ (28)  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 B + G 

“In het onderdeel 

Landeskunde ontdek je 

bijzonderheden over het 

Duits en de Duitstalige 

landen. In dit hoofdstuk 

gaat het over de 

verspreiding van het Duits 

en het gebruik van du en 

Sie” (28).  

 

“Bekijk de tabel. Dit zijn 

allemaal landen waar 

Duits wordt gesproken” 

(28).  

„37 Sprachen in der 

EU“ (29) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (Duitsland 

als grootste taal in de 

EU).  

 “2 Op de vraag wat de 

grootste taal in de 

Europese Unie is, zijn 

twee antwoorden 

mogelijk? Welke twee? 

Licht je antwoord toe” 

(29).  

„38 Du und Sie – duzen 

und siezen“ (29-30) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A + 4 

Tekst:  

“In Nederland spreken de 

mensen elkaar al snel met 

‘je’ en ‘jou’ aan. Veel 

leraren mag je bij de 

voornaam noemen en ook 

in het openbare leven komt 

‘je’ en ‘jou’ – tutoyeren – 

veel voor. In Duitstalige 

gebieden is dat veel 

minder” (29).  

 „1 Erwachsene sagen Sie 

zueinander, das heißt, sie 

siezen sich“ 

„37 Sprachen in der EU“ 

(29) 

In de afbeelding in het 

tekstboek (15) kunnen de 

leerlingen zien dat Duits 

samen met het Engels de 

meest gesproken talen zijn in 

de Europese Unie en dat 

Nederlands daarentegen een 

taal is die niet zo veel binnen 

de Europese Unie wordt 

gesproken. In de opdracht 

wordt echter niet ingegaan op 

het verschil tussen de 

verspreiding van de Duitse en 

de Nederlandse taal.  

 



348 
 

Opdrachtentypologie: 

Kennis 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Duitsland als 

grootste taal in de EU; 

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

“b Hoeveel Duitstaligen 

leven er in Deutschland, 

Österreich, die Schweiz 

und die Niederlande?”   

(28).  

 

„d In welk land buiten 

Europa bevinden zich de 

meeste Duitstaligen?” 

(28). 

 

 

„2 In der Familie – Eltern, 

Großeltern, Onkel, Tanten 

usw. – sagt man Du 

zueinander, das heißt, man 

duzt sich“ 

„3 Wenn Erwachsene 

befreundet oder gut 

miteinander bekannt sind, 

sagt man Du zueinander“ 

„4 Wenn Schüler 16 Jahre 

alt sind, werden sie von 

den Lehrern gesiezt. Oft 

bleibt es aber beim Du, 

wenn die Schüler es 

erlauben“ (29).  

„5 Wenn man einen 

Fremden duzt, wird das als 

Beleidigung empfunden“. 

„6 Nicht jeder kann das 

Du anbieten. Der Ältere 

bietet dem Jüngeren und 

die Frau dem Mann das 

Du zuerst an: ‚Wollen wir 

nicht Du sagen?“ (30).  

 

Opdrachten: 

„1 Wat zijn de Duitse 

termen voor: 

Met ‘je’ aanspreken 

(tutoyeren): 

Met ‘u’ aanspreken 

(vousvoyeren):” (30).  

“2 Waarvoor wordt in 

‘regel’ 6 gewaarschuwd?” 

(30)  

“3 […] Hoe spreek je 

iemand aan als je… 

… je oma spreekt? 
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… een zakelijke brief 

schrijf? 

… praat met kinderen van 

jouw leeftijd? 

… praat met twee goede 

vrienden van je? 

… tegen de hond van je 

buurman praat? 

… als leerling je leraar of 

lerares aanspreek? 

… mevrouw Schmidt door 

de telefoon spreekt? 

… als leraar een leerling 

van 16 of ouder 

aanspreekt? 

… als volwassene praat 

met een collega op het 

werk? 

… met een volwassene 

spreekt die je net hebt 

leren kennen?” (30).  

 

“4 Op welke regel van het 

aanspreken heeft de 

cartoon betrekking?” (30).  

Teil II    

 

  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“G Hören” 

16 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen.  

 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  
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(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als 

doel “een productieve 

omgang met het niet begrijpen 

en niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij schrijven en 

spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

“Je leert vragen te stellen 

en antwoorden te geven 

over persoonlijke 

gegevens. A1” (16). 

“Je leert een 

standaardformulier in te 

vullen en over jezelf te 

schrijven. A1” (16).  

Werkboek      

“G Hören” 

31-32 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen: door middel 

van het verstrekken en vragen 

van persoonlijke gegevens.  

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

“A1 Je leert vragen te 

stellen en antwoorden te 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 E + G 

“Je leert de regels voor 

het gebruik van 

hoofdletters toe te 

passen” (31). 

„39 Hören“ (31) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B 

“a Du hörst gleich Paula, 

die sich vorstellt. Sieh dir 

das Bild im TB auf Seite 16 

an […]“ (31). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„39 Hören“ (31) 

De stad Frankfurt am Main 

staat op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 190 AB A). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

stad zien.  

 

De stad Bad Camberg staat 

niet op deze kaart.  
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(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

E) Opdracht die kennis over 

talig culturele aspecten in de 

Duitse taal weergeeft; 

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als 

doel “een productieve 

omgang met het niet begrijpen 

en niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij schrijven en 

spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

geven over persoonlijke 

gegevens”. 

“A1 Je leert woorden die 

met persoonlijke gegevens 

te maken hebben”.  

“Je leert over jezelf te 

schrijven” (31). 

 

 

„Bad Camberg“  

„Frankfurt am Main“ 

(32). 

 

In het Duitse luisterfragment 4 

(32) van deze opdracht moeten 

de leerlingen aangeven of 

Paula op het vwo zit of niet. 

De leerlingen hebben in de 

lesmethode echter op dit punt 

nog geen informatie gehad 

over het schoolsysteem in 

Duitsland.  
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Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“H Lesen” 

17 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 
1. De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken. 

 

3. B) De leerling kan woorden 

en zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen / vragen of iemand 

anders zichzelf wil 

voorstellen; 

C) De leerling begrijpt 

situaties “uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde.  

„Brieffreunde gesucht“ 

(17) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Vijf jongeren stellen 

zichzelf voor op de website 

Geolino, omdat ze opzoek 

zijn naar een 

penvriend/vriendin.  

 

„Brieffreunde gesucht“ 

(17) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„Ich wohne in der Nähe 

von München“ (17).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (herkennen) 

Bijvoorbeeld: 

„Hallo, ich heiße Marie, 

bin 12 Jahre alt und 

habe eine große 

Schwester. Meine 

Lieblingstiere sind 

Pferde, Hunde und 

Kaninchen. Meine 

Hobbys sind: 

Schwimmen, Malen und 

Basteln, Gitarre und 

Klavier spielen, Sport 

und in der Natur 

spazieren“ (17).  

„Brieffreunde gesucht“ 

(17) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

„Hallo, alle da draußen“. 

„Hallo, ich heiße Marie 

[…]“. 

„Hallo ich heiße 

Tim[…]“. 

„Hallo ich heiße Ida 

[…]”. 

„Hi, ich heiße Monja 

[…]“ (17).  

 

 

„Brieffreunde gesucht“ (17) 

De stad München staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

De opdrachten in het 

werkboek bij de tekst hebben 

niet relflectie op de situatie als 

doel (33-34 AB A) 
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Kennis: kennis over de 

vreemde taal + 

Vaardigheden: 

7. Een indirecte 

“ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers” door middel 

van een medium waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“H Lesen” 

33-34 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + 

Vaardigheden: 

7. Een indirecte 

“ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers” door middel 

van een medium waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„40 Leseverstehen“ (33-

34) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Kennis + Vaardigheden: 
7 

De opdracht hoort bij de 

tekst Brieffreunde gesucht 

(17) uit het tekstboek. 

Opdracht: 

„b lies den ganzen Text 

und beantworte die 

Fragen. Was gehört zu 

wem (bij wie)? Notiere die 

Nummern zu der richtigen 

Person“ (33).  

  „40 Leseverstehen“ (33-34) 

De opdrachten in het 

werkboek bij de tekst hebben 

niet relflectie op de situatie als 

doel (33-34 AB A) 
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Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“I Grammatik” 

18 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

    

Werkboek      

“I Grammatik” 

34-38 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen.   

 

4. De leerling” kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

„48 Übe das Sprechen“ 

(38) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B + 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten dus wordt 

er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

„Rolle A 

1 Wer ist das? 

Ist das (een) Junge? 

2 Ich habe (geen) E-Mail-

Adresse, sondern (een) 

telefoonnummer.  

0178 5348721. 

3 Hast du Geschwister? 

Ich habe (geen) 

Geschwister. 

4 Kennst du (een) 

Österreicherin?“ (38). 

„Rolle B 

1 Das ist Robin. 

Nein, das ist (geen) 

Mädchen. 

„49 Übe das Schreiben“ 

(38)  

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

Opdracht:  

„Übersetze ins Deutsche. 

1 Heeft u een zus? 

2 Het gezin van mevrouw 

Lange is groot. 

3 De Nederlander is in 

Duistland geboren. 

4 Meneer Steinhofer 

heeft geen ouders meer. 

5 Wij hebben geen zoons, 

alleen (nur) een dochter“ 

(38).  
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6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

2 Oh, hast du (geen) 

Internet? Aber was ist (het) 

Telefonnummer? 

Danke. Ich habe leider 

(geen) Handy. 

3 Ich habe (een) Schwester. 

Und du? 

Schade, aber dein Freund 

Paul ist wie (een) Bruder 

für dich, oder? 

4 Nein, ich kenne 

überhaupt (geen) 

Österreicherin“ (38). 

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Übt 

mündlich auf Deutsch” 

(38).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“J Sprechen” 

19 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen.   

 

4. De leerling” kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

„Redemittel“ (19) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B  

Naam, leeftijd, wie een 

persoon is, hoe een persoon 

eruit ziet, hoe een persoon 

is, e-mailadres, vragen of 

iets bevalt, vragen wat de 

ouders doen, vragen of 

iemand van zijn vriendin 

houdt (19).  

 

„Redemittel“ (19) 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt).        

Bijvoorbeeld:            

„Wie  heißt dein 

Bruder?“                        

„Er heißt Matthias“. 

„Wie alt ist er?“         

„Er ist 18 Jahre alt“. 

„Und das Mädchen, ist 

das deine Schwester?“ 

„Ja, sie heißt Karola und 
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Opdrachtentypologie: 

/ 

ist sechzehn Jahre alt“ 

(19).  

Werkboek      

“J Sprechen“ 

38-44 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen.   

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. E) Opdracht die kennis 

over talig culturele aspecten 

in de Duitse taal weergeeft; 

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

„50 Redemittel in der 

Praxis“ (38)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B  

Bijvoorbeeld: 

„Und das Mädchen, ist das 

deine Schwester?“ 

[…] 

„Wie heißt dein Bruder?“ 

„Er heißt Mathias“ (38).  

Opdracht: 

„Du hörst einen Beitrag 

von Radio Fragezeichen, in 

dem du einige Leute 

kennen lernst. Hör dir den 

Beitrag an. Kreuze an, 

welche Wörter oder 

Ausdrücke benutzt werden“ 

(38).  

 

„52 Wortschatz“ (39) + 

„53 Wortschatz“ (39-40) 

+ „55 Kreuzworträtsel“ 

(40) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdracht 52: 

„2 Hast du viele … auf 

Facebook? – Freunde“ 

„6 Seit (sinds) wann kennst 

du diese … eigentlich 

schon? – Jungen“ (39).  

Opdracht: 

„Ergänze das passende 

Wort in der Mehrzahl 

(meervoud)“ (39). 

„56 Übe das Sprechen“ 

(41) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B  

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„1 Rolle A  Wie heißt 

deine (zus)? - Rolle B  

Sie heißt Marja“. 

„2 Rolle A  Wofür 

(interesseert) er sich)? – 

Rolle B  Er (interesseert) 

sich (voor) Autos“ (41) 

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. 

Verteilt die Rollen. 

Sprecht den Dialog. Die 

Wörter könnt ihr in der 

Lernliste finden. 

Wechselt am Ende die 

Rollen“ (41).  

 

„57 Das Alphabet“ (41) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 E + G 

„a Höre das Alphabet 

an. Sieben Buchstaben 

weichen in der 

Aussprache etwas vom 

Niederländischen ab. 

Ergänze folgende 

Tabelle“ (41).  

„C Arbeitet zu zweit. 

Buchstabiere… 

„61 Redemittel“ (43) 

Opdrachtentypologie:  

Vaardigheden: 9  

Uitleg van een strategie 

voor het omgaan met het 

niet begrijpen van een 

woord of zin in de 

Redemittel:  

„Schritt 2 – gemeinsam 

übersetzten und 

nachschlagen, was ihr 

nicht versteht“ (43).  

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

„Schritt 4 – Dialoge 

nachspielen und dabei die 

Rollen wechseln“ (43). 

 

Opdracht:  

„Übe die Redemittel J im 

TB auf Seite 19 in 

folgenden Schritten: […]“ 

(43). 

 

„62 Gespräch“ (43) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B + 4 (Het 

is een gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten dus wordt 

er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 
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2. A + B) opdracht die als 

doel “een productieve 

omgang met het niet begrijpen 

en niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij schrijven en 

spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor 

omgang met het niet begrijpen 

van een woord in de vreemde 

taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

Opdracht 53:  

„2… Sie sich auch so für 

Biologie? – interessieren“ 

„3 Wann wollen Sie uns 

morgen…? – anrufen“ 

„4 Kannst du deine Eltern 

vielleicht…?- vorstellen“ 

(39).  

Opdracht: 

„Ergänze das passende 

Verb“ (39).  

 

Opdracht 55: 

„1 Peter, kommt du mit 

uns…“ 

„4 Wie findest du 

es…uns?“ (40).  

Opdracht: 

„Löse folgendes 

Kreuzworträtsel“ (40).  

 

-  deinen Vornamen; 

-  deinen 

Familiennamen; - deinen 

Geburtsort; - den Namen 

deines                           

Freundes / deiner  

 Freundin;-  deine E-

Mail-Adresse (@ = 

Klammeraffe oder  at)“ 

(41). 

 

„58 Aussprechen“ (41-

42) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B 

Opdracht:  

“19 Bist du 

Niederländerin?“ 

“20 Und das Mädchen, 

ist das deine 

Schwester?“ 

„22 Bist du 

Österreicher?“ 

„24 Wie viele Söhne 

haben Sie?“ (42).  

 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

(Hiervoor formuleren die 

leerlingen zelf antwoorden 

op vragen die een 

medeleerling stelt).  

Bijvoorbeeld: 

“1 Hoe heet je opa?” – Hij 

heet … (zelf bedenken)”. 

“2 Hoe oud is hij? – 

(bedenk zelf een 

antwoord)” (43).  

Opdracht: 

„a Übersetze das 

Gespräch“ (43).  

„ Arbeitet zu zweit. 

Verteilt die Rollen. Sprecht 

den Dialog“ (43) 

 

„63 Endgespräch“ (43-

44) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

(De leerlingen maken zelf 

vragen die ze kunnen 

stellen en vormen zelf de 

antwoorden. Deze zijn niet 

voorgegeven in het 

werkboek).  

Opdracht:  

“a Bedenk eerst voor jezelf 

ten minste vijf vragen over 

de familie van een ander. 

Beantwoord de vragen ook 
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voor je eigen familie. Je 

kunt vragen stellen over: - 

Vater/Mutter/Großvater/G

roßmutter/Bruder/Schwest

er – Name – Alter - 

Wohnort” (43).  

“b voer met ten minste vier 

klasgenoten een gesprek in 

het Duits. Stel de vragen 

en schrijf hun antwoorden 

in de tabel” (44).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“K Schreiben” 

20 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Duitsland.  

 

3. B)De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen; 

C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”. 

„K Schreiben“ (20) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C + 4 

(Briefcontact tussen 

jongeren onder de 16 jaar 

(leeftijdsgenoten) dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

„Lieber Janko,” 

„ich habe deinen Anruf in 

Geolino gelesen und 

möchte sehr gerne dein 

Brieffreund werden“  

„Liebe Grüße“ (20).  

 

 

„K Schreiben“ (20) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„Ich werde mich zuerst 

mal vorstellen. Ich gehe 

in die neunte Klasse des 

Gymnasiums, bei uns 

heißt das VWO. Ich habe 

eine ältere Schwester, sie 

ist 16 und heißt Eva. Sie 

geht in die letzte Klasse 

der HAVO (Realschule 

bei euch)“ (20).  

 

„Meine Hobbys sind 

Comics lesen, Fußball 

spielen und natürlich 

auch am Computer 

spielen. Ich spiele gern 

World of Warcraft“ (20).  

„K Schreiben“ (20) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2A 

- Kritisch cultureel 

bewustzijn / politieke 

educatie: 9 + 10 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis: 1B (het Duiste 

schoolsysteem). 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis + vaardigheden: 

3 

In de tekst worden de 

Duitse en Nederlandse 

onderwijsniveaus met 

elkaar vergeleken.  

„Ich gehe in die neunte 

Klasse des Gymnasiums, 

bei uns heißt das VWO. Ich 

habe eine ältere 

Schwester, sie ist 16 und 

heißt Eva. Sie geht in die 

letzte Klasse der HAVO 

„K Schreiben“ (20) 

Voor de onderwijsniveaus 

havo en vwo wordt de Duitse 

benaming in de tekst 

genoemd. Het verschil in 

klassen (neunte Klasse) tussen 

Duitsland en Nederland wordt 

niet duidelijk in de tekst 



359 
 

 

 

Kritisch cultureel 

bewustzijn / politieke 

educatie:  

9 + 10. Indirecte vergelijking 

tussen het Nederlandse en het 

Duitse onderwijssysteem: 

klassen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: het Duiste 

onderwijssyteem.  

 

Kennis: kennis over de 

andere cultuur: het Duitse 

schoolsyteem + 

vaardigheden: leerlingen 

kunnen, op een begrijpelijke 

manier voor een Duitstalige 

gesprekspartner, in het Duits 

over onderwijstypen 

communiceren: 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

3. Schriftelijke opdracht “met 

een reflecterende 

vergelijking” over een 

cultureel aspect. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

(Realschule bei euch)“ 

(20).  
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Werkboek      

“K Schreiben” 

44-46 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Duitsland.  

 

3. B)De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen; 

C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

Kritisch cultureel 

bewustzijn / politieke 

educatie:  

9 + 10. Indirecte vergelijking 

tussen het Nederlandse en het 

Duitse onderwijssysteem: 

klassen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: het Duitse 

schoolsysteem;  

D) Opdracht om de 

voorkennis over het Duitse 

schoolsysteem vast te stellen.  

 

„65 Diktat“ (44) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2A + 3 B + C 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (het Duitse 

schoolsysteem). „Hallo, 

….. sind Manu…. Irina. 

Wir …. Seit drei Jahren…. 

. ….. bin dreizehn Jahre alt 

und Irina ist schon 

vierzehn. Wir gehen…… 

…… in die Realschule, in 

die achte….. Ich habe keine 

Geschwister, …… Irina hat 

zwei ältere….. Die…. 

Schon nicht mehr zu….. 

Unsere Hobbys 

sind…..tanzen und reiten. 

Wir machen alles 

zusammen, also auch….. 

schreiben. Wirst…. Unsere 

Brieffreundin? Ciao!“ 

(44).  

Opdracht: 

„Höre dir das Diktat an 

und schreibe mit. Achte 

(let) dabei auf die 

Großbuchstaben 

(hoofdletters) Höre dir das 

Diktat eventuell zweimal 

an“ (44)  

„66 Schreibmittel“ (45) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (De leerling 

stelt zichzelf voor aan 

een potentiele penvriend) 

+ C  

 Bijvoorbeeld: 
“1 Beste Janko”. 

“2 Ik wil heel graag 

jouw penvriend worden”. 

“3 Ik kom uit …, dat is 

een stad in Nederland”. 

“4 Ik wil graag in het 

Duits schrijven” (45). 

Opdracht: 

„a Übersetze ins 

Deutsche. Benutze K 

Schreiben im TB auf 

Seite 20“ (45).  

 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2A 

- Kritisch cultureel 

bewustzijn / politieke 

educatie: 9 + 10  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 B + D (het 

Duitse schoolsysteem). 

Indirecte vergelijking 

tussen het Nederlandse 

en het Duitse 

onderwijssysteem.  

Opdracht: 

„a Übersetze ins 

Deutsche” (45).  

„b Beantworte folgende 

Fragen. Casper schrijft: 

Ich gehe in die neunte 

„67 Schreiben“ (46) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 7 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

(De leerling vult gegevens 

in en schrijft zelf een 

tekstje over wat voor 

penvriend ze zoeken).  

Opdracht: 

„Du möchtest auch einen 

Brieffreund in Deutschland 

und meldest dich auf einer 

Website an. Fülle das 

Formular aus. Stelle dich 

vor. Bei ‘Nachricht‘ 

(bericht) schreibst du 

selbst etwas. Benutze deine 

Schreibmittel“ (46).  

 

 

 

„67 Schreiben“ (46) 

Deze opdracht heeft niet 

relflectie op de situatie als 

doel. De leerlingen melden 

zich aan op een website om 

een penvriend in Duitsland te 

vinden. Ze schrijven daarvoor 

een tekst en vullen gegevens 

in, waarmee een mogelijke 

realistische 

ontmoetingssituatie met een 

doeltaalspreker kan ontstaan. 

Het is niet dat er in de 

opdracht al sprake is van zo’n 

indirecte ontmoetingssituatie. 

Vanwege deze reden gaat het 

hier niet om het element 

vaardigheden waarin 

leerlingen een doeltaalspreker 

kunnen observeren om te leren 

uit het gedrag van deze 

persoon (can do-descriptor) of 

dat de leerling leert zich 

cultureel passend te gedragen 

(opdrachtentypologie). 
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Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Kennis: 

Kennis over de vreemde taal: 

7. Mogelijke indirecte 

“ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers” door middel 

van een medium.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Klasse des Gymnasiums“ 

(45) 

“13 In welke klas zit hij, 

denk je?” 

“14 Welke klas is dit in 

Duitsland?” 

“15 Zoek uit hoe je in het 

Duits zegt dat je in de 

tweede klas zit” (45).  

Werkboek      

“Zum Schluss” 

+ 

“Nachbereitung

” 

47-49 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

„1 Lernliste N-D“ (47)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„4 Wann bist du wieder…? 

– Um zwei Uhr“. 

„5 Wohnt ihr in einer Stadt 

oder in einem…?“ 

„4 Lernliste D-N“ (48) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 Warum bist du so…? 

Du sagst fast nichts“ 

(48). 

Opdracht: 

„Nachbereitung“ (49) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  
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B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

E) Opdracht die kennis over 

talig culturele aspecten in de 

Duitse taal weergeeft; 

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als 

doel “een productieve 

omgang met het niet begrijpen 

en niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij schrijven en 

spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

  

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„9 Zu welchem Preis 

wollen Sie Ihre Wohnung 

denn…?“ (47).  

Opdracht: 

„Ergänze das passende 

Wort. Wähle aus folgenden 

Wörtern: Zwei Wörter 

bleiben übrig (over)“ (47).  

 

  

„Welches Wort passt zu 

welchem Satz? Ergänze 

das richtige Wort. Ein 

Wort bleibt übrig“ (48). 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

“A1 Ik kan vragen stellen 

en antwoorden geven over 

persoonlijke gegevens”.  

“A1 Ik ken woorden die 

met persoonlijke gegevens 

te maken hebben”.  

“A1 Ik kan vrij schrijven 

over mijzelf” (49).  

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 E + G 

“A1 Ik kan de regels voor 

het gebruik van 

hoofdletters toepassen” 

(49).  
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Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Praxis” 

21 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Duitsland.  

 

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen; 

- De leerling kan woorden en 

zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: schoolsysteem 

in Duitsland.  

 

„P-Karte“ (21) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

“A1 Ik kan vrij schrijven 

over mijzelf” (21).  

„Mein Blog“ (21)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B 

(schoolsysteem in 

Duitsland).  

„die 8. Klasse des 

Gymnasiums“ (21).  

„... geht jetzt in die 8. 

Klasse“ (21). 

„Mein Blog“ (21) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 3B (herkennen) 

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 7 

Nele stelt zich voor in haar 

blog.  

Bijvoorbeeld: 

„Mein Name ist Nele und 

ich bin 13 Jahre alt. 

Zurzeit besuche ich die 8. 

Klasse des Gymnasiums“ 

(21).  

 

„Mein Blog“ (21) 

De opdracht in het werkboek 

bij deze tekst heeft niet 

relflectie op de situatie als 

doel (50-51 AB A) 
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Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + 

vaardigheden: 

7. Een indirecte 

“ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers” door middel 

van een medium waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“Praxis” 

50-51 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

„P-Karte“ (50) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

„Vorbereitung“ (50-51) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  
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Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

“A1 Ik kan vrij schrijven 

over mijzelf” (50).  

 

 

  

„Schritt 2 Lies das Blog 

von Nele. Schreibe auf 

Niederländisch auf, was 

du alles über dich 

erzählen (vertellen) 

willst“ (50). 

„Schritt 3 Übersetze die 

Punkte von Schritt 2 ins 

Deutsche. Benutze 

(gebruik) Neles Blog, die 

Lernlisten und ein 

Wörterbuch“ (50). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Extra      

Tekstboek      

“L Hören” 

22 

Can do-descriptoren: 

Kennis:                                    

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Oostenrijk verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Wien.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

„ Leben in der Familie – 

Spaß oder Stress?“ (22)          

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B   

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B (Prater)                                             

„Der Prater in Wien“ (22) 

  „ Leben in der Familie – 

Spaß oder Stress?“ (22) 

De stad Wien staat op de kaart 

van Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 190 AB A). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

stad zien.  
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Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Oostenrijk weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Oostenrijk weergeeft: 

Landeskunde: Prater.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“L Hören”  

52-53 
Can do-descriptoren:  

Kennis: 

3. B) De leerling kan woorden 

en zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen / vragen of iemand 

anders zichzelf wil 

voorstellen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

„69 Leben in der Familie 

– Spaß oder Stress?“ (52-

53)  

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3B 

Opdracht:  

“6 Een aantal kinderen 

stelt hun gezin voor. Uit 

hoeveel personen bestaat 

het hele gezin? Noteer de 

aantallen in de tabel” (52).  

   

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Extra      

Tekstboek      

“M Lesen” 

22-23 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland en  Oostenrijk 

verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlin.  

„Der Brieffreund“ (22-

23) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 1 A + B 

(Duitsland: hoofdstad, 

Oostenrijk).  

Opdrachtentypologie: 

„Der Brieffreund“ (22-

23) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B 

(Bezienswaardigheden in 

Berlijn).   

 „Der Brieffreund“ (22-23) 

De steden Kiel, Berlin en 

Innsbruck staan op de kaart 

van Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 190 AB A). De 

leerlingen kunnen daar de 
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(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland en Oostenrijk 

weergeeft: Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: 

bezienswaardigheden uit 

Berlijn: Ku’damm, 

Gedächtniskirche, Funkturm. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Kennis: 1A 

„1 Judith wohnte mit ihrer 

Familie in Kiel. Doch nun 

machte sie mit ihrem Papa 

einen Kurzurlaub in 

Berlin“ (22) 

 

„Eine Woche später war er 

zu Hause in Innsbruck 

angekommen. Mittags kam 

Lukas aus der Schule. 

‘Schau, Lukas, was ich dir 

aus Berlin mitgebracht 

habe’, sagte sein Papa 

[…]“ (23).  

„Sie waren schon am 

Ku’damm gewesen, 

hatten die 

Gedächtniskirche 

angesehen. Nun wollten 

sie einen Ausflug* auf 

den Funkturm machen 

[…]“ (22).  

 

geografische ligging van de 

steden zien.  

Werkboek      

“M Lesen” 

53 
Can do-descriptor: 

/ 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

D) Opdracht om de 

voorkennis over Berlijn vast 

te stellen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„70 Der Brieffreund“ (53) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 B + D 

Opdracht: 

„1 Beantworte vor dem 

Lesen folgende Fragen. 1 

Bekijk de afbeelding in het 

TB op bladzijde 23. Weet je 

in welke grote Duitse stad 

deze radiotoren staat“ 

(53).  

   

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      
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“Wiederholung

” 

54-55 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland en  Oostenrijk 

verstrekken.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

B) De leerling kan woorden 

en zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen / vragen of iemand 

anders zichzelf wil 

voorstellen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland / Oostenrijk 

weergeeft: Landeskunde.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

 

„1 Kapitel 1 C 

Grammatik“ (54)  

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3 A + B 

 „1… (jij) … du neu hier?“ 

„2… das dein Großvater?“ 

„3 Wo … (jullie) … 

geboren?“ 

„6 (Hoe) … … Ihr 

Familienname?“ 

„Seit wann … (u) … 

verheiratet?“ 

„9 Wann … (jullie) .. 

wieder zu Hause?“ (54). 

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Form des Verbs sein. 

Übersetze auch die 

Pronomen“ (54) 

„2 Kapitel 1 C 

Grammatik“ (54) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3A 

„5 Warum … (jullie) … 

das nicht so gern?“ 

„6 (Wat) … … (jij) … 

gestern gemacht?“ 

„7 Wie lange … (u) … in 

München gewohnt?“ 

(54).  

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Form des Verbs haben. 

Übersetze auch die 

Pronomen“ (54) 

 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

„Wie lange… (u) … in 

München gewohnt?“ 

(54).  

„6 Kapitel 1 Lernliste 

Niederländisch-Deutsch“ 

(55) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3A 

„1 Bist du…? – 

Niederlander“. 

„2 Wie… Sie? – heten“. 

„3… kommst du? – 

waarvandaan“. 

„4 Wie lautet Ihr…? – 

achternaam“. 

„5 Was machen deine…? – 

ouders“. 

„8 Und das Mädchen, ist 

das deine…?“ 

„10 Ich bin… Wermke und 

das ist … Scholze“ (55).  

                

Can do-descriptoren:  

Kennis: 1A (Oostenrijk). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Oostenrijk). 

„7 Ich bin in Linz geboren, 

in… - Oostenrijk“ (55).  

 

Opdracht: 

„Ergänze das fehlende 

Wort. Du hast zwei 

Möglichkeiten: 1 

Schriftlich – Notiere deine 

Antworten und kontrolliere 

Sie. 2 Mündlich – Arbeitet 

zu zweit und wechselt 

einander ab. Lest den 

ganzen Satz vor“ (55).  

„2 Kapitel 1 C Grammatik“ 

(54) 

De stad München staat  

op de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

„6 Kapitel 1 Lernliste 

Niederländisch-Deutsch“ 

(55) 

De stad Linz staat  

op de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Lernübersicht

” 

56-65 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland / Oostenrijk 

verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlin. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal;  

B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen. 

C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Opdrachtentypologie: 

„C Grammatik“ (56) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1G 

„Let op Sie (u): 

Je schrijft het altijd met 

een hoofdletter. Sind Sie 

Frau Müller? Het kan één 

of meerdere personen 

aanduiden: Sind Sie alle 

Niederländer?” (56).  

 

„Das sind Herr und Frau 

Müller. Sie wohnen in 

Stuttgart“ (56).  

„Wer bist du?“(56).  

 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

„Das sind Herr und Frau 

Müller. Sie wohnen in 

Stuttgart“ (56).  

 

„D Redemittel“ (58)   

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3 A + B 

Bijvoorbeeld: 

„Wer bist du?  - Mein 

Name ist Lina”. 

„Lernliste 

Niederländisch-Deutsch 

J III“ (61) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

D: nett 

NL: aardig 

(61).  

 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch A 

Sehen“ (62)  

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3A 

 „anschließend  Sieh dir 

anschließend den Film 

an.  aansluitend, 

vervolgens“. 

„die Sprache  Wie viele 

Sprachen sprichst du?  

de taal“ (62). 

 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch B 

Lesen“ (62) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3 A (informele 

aanspreekvormen + B  

„stimmen  Bist du 13 

Jahre alt? – Stimmt.  

kloppen“.  

„Extra L Hören“ (63) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„der Krach  Kannst du 

mal etwas zum letzten 

Krach bei euch in der 

Familie erzählen?  de 

ruzie“ 

„älter  Ist dein Bruder 

älter als du?  ouder“ 

„die Zankereien  Gibt es 

bei euch oft Zankereien?  

Het geruzie“ (63).  

 

„Extra M Lesen“ (64) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 1 A + B 

(Duitsland: hoofdstad, 

Oostenrijk). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland, 

Oostenrijk) + B 

(Bezienswaardigheid in 

Berlijn).   

„der Ausflug  Morgen 

machen wir einen Ausflug 

auf den Funkturm.  het 

uitstapje“. 

„die Geschäftsreise  

Morgen fährt mein Vater 

In het Lernübersicht wordt 

herhaald wat de leerlingen 

tijdens hoofdstuk 1 hebben 

behandeld.  

 

 „C Grammatik“ (56) + „D 

Redemittel“ (58)   

De stad Stuttgart staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien. 

 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch G Hören“ 

(62-63) 

De stad Frankfurt am Main 

staat op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 190 AB A). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

deelstaat zien.  

 

„Extra M Lesen“ (64) 

De steden Berlin en Innsbruck 

staan op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 
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Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland en Oostenrijk 

weergeeft: Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: informatie over 

Stuttgart, 

bezienswaardigheden in 

Berlijn, deelstaat van 

Duitsland, hoofdstad van de 

deelstaat Baden-Württemberg;  

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord; 

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

„Wie alt bist du? – Ich bin 

dreizehn Jahre alt“. 

„Wie heißen Sie? – Ich bin 

Frau Wermke und das ist 

Herr Scholze“ (58). 

 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland) + 

B (Informatie over 

Stuttgart).  

„Wo wohnen Sie? – In 

Stuttgart. Das ist eine 

große Stadt in 

Deutschland“ (58).  

 

J Redemittel“ (58-59)  

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3B + 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten dus wordt 

er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Bijvoorbeeld: 

„Wie heißt dein Bruder? – 

Er heißt Matthias“. 

„Wie alt ist er? – Er ist 18 

Jahre alt“. 

„Und das Mädchen, ist das 

deine Schwester? – Ja, sie 

heißt Karola und ist 

sechzehn Jahre alt“ (58).  

„nett  Es war nett, dich 

kennenzulernen.  aardig“ 

(62).  

 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch G 

Hören“ (62-63) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

„in der Nähe von  Wir 

wohnen in der Nähe von 

Frankfurt am Main.  in 

de buurt van“ (62).  

 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch H 

lesen“ (63) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3 A + B  

Bijvoorbeeld: 

„sich freuen über  Ich 

freue mich über eure 

Briefe.  zich verheugen 

op”. 

„Fahrrad fahren  Mein 

Hobby ist 

Fahrradfahren.  fietsen“.  

„malen  Ich male gern in 

meiner Freizeit. 

schilderen“ (63).   

auf Geschäftsreise nach 

Berlin.  de zakenreis“. 

„bekommen  Judith hat 

einen Brief von Lukas aus 

Innsbruck bekommen.  

gekregen“ (64).  

 

„In der Klasse“ (64) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3C 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

Bijvoorbeeld: 

„Guten Morgen, liebe 

Schülerinnen und 

Schüler!“ 

„Mach bitte die Tür zu!“ 

„Setzt euch bitte!“ 

„Ruhe bitte!“ 

„Nehmt bitte die Bücher 

heraus!“ 

„Öffnet bitte das 

Arbeitsbuch auf Seite 32!“ 

(64).  

 

„D Sprechen“ (65) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland) + 

B (Deelstaat van 

Duitsland, hoofdstad van 

de deelstaat Baden-

Württemberg).  

 „das Bundesland   

Senkrecht findest du die 

(136 TB en 190 AB A). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

steden zien.  

„In der Klasse“ (64) 

Er is sprake van de ICC 

elementen kennis, houdingen 

en vaardigheden indien deze 

zinnen daadwerkelijk tijdens 

de Duitse les gebruikt worden 

door de docent. De leerlingen 

kunnen hierop dan in het Duits 

reageren.  

 

„D Sprechen“ (65) 

De deelstaat Baden-

Württemberg staat op de kaart 

van Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 190 AB A). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

deelstaat zien.  
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4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Hauptstadt vom 

Bundesland Baden-

Württemberg.  de 

deelstaat“ (65). 

Kapitel 2  

Freizeit! 

     

Teil I      

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“A Sehen” 

26 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Je leert vragen te stellen 

en antwoorden te geven 

over sport. A1” (26).  
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begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“A Sehen” 

67-68 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Oostenrijk verstrekken; 

 

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen. 

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Oostenrijk weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

het Duitse taalgebied 

weergeeft: Landeskunde: 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“A1 Je leert vragen te 

stellen en antwoorden te 

geven over sport”.  

“Je leert woorden die met 

sport te maken hebben”.  

“A1 Je leert 

standaardzinnen in de klas 

te gebruiken” (67). 

„1 Airboard, Skifox 

und Co. – Wintersport 

mal anders“ (67-68) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De leerlingen kijken naar 

een reportage over 

wintersporten.  

Opdracht:  

„a Du siehst einen 

Videobeitrag. Sieh dir 

die Abbildung im TB auf 

Seite 26 und die 

Einleitung des 

Videobeitrags an. Mache 

die Aufgaben“ (67).  

 

 

„1 Airboard, Skifox und 

Co. – Wintersport mal 

anders“ (67-68) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

Opdracht: 

„d Im Beitrag wird 

Folgendes gesagt: ‘Drei 

davon werden wir uns 

heute genauer ansehen 

und zwar mit den Kids von 

der Ski-Hauptschule aus 

Neustift.’ 13. Waar ligt 

Neustift?” (68).  

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 B (uitdrukking 

uit het Zwitserduits) + G 

 

„14 ‘Und mit Bremsen, 

das geht auch ein bisserl 

schwer.’ Wat betekent ein 

bisserl? 15 In welke 

regio’s wordt deze 

uitdrukking gebruikt? 

16 Hoe wordt het in het 

Hoogduits gezegd?“ (68).  

„1 Airboard, Skifox und Co. 

– Wintersport mal anders“ 

(67-68) 

De plaats Neustift staat niet op 

de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A).   

 

Deze opdracht heeft niet 

relflectie op de situatie als 

doel (67-68). 
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uitdrukking in het 

Zwitserduits; 

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      
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“B Lesen” 

27 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlin.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. Opdracht die geografische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde. 

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Kein Gedanke an die 

Hausaufgaben“ (27) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

(Duitsland: hoofdstad). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

Opdracht: 

„Malte ist vierzehn Jahre 

alt und kommt aus Berlin“ 

(27). 

„Er trainiert jede Woche 

fünf-bis sechsmal und ist 

schon mehrfacher Berliner 

und Brandenburger 

Meister“ (27).  

„Kein Gedanke an die 

Hausaufgaben“ (27) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De leerlingen lezen een 

tekst over de veertien 

jarige Malte die kanoot. 

Bijvoorbeeld: 

„Malte ist vierzehn Jahre 

alt und kommt aus 

Berlin. Er fährt am 

liebsten besonders 

schnell im Kajak und 

nimmt sogar an Rennen 

teil. Er trainiert jede 

Woche fünf-bis sechsmal 

und ist schon mehrfacher 

Berliner und 

Brandenburger Meister“ 

(27).    

 „Kein Gedanke an die 

Hausaufgaben“ (27) 

De stad Berlin en de deelstaat 

Brandenburg staan op de kaart 

van Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 190 AB A). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

stad en de deelstaat zien. 

 

De opdracht in het werkboek 

bij deze tekst heeft niet 

relflectie op de situatie als 

doel (68-69 AB A). 

 

 

Werkboek      

“B Lesen” 

68-69 
Can do-descriptoren:  

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

„2 Leseverstehen“ (68-69)  

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

  „2 Leseverstehen“ (68-69)  

Deze opdracht heeft niet 

relflectie op de situatie als 

doel (68-69). 
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mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

De leerlingen lezen een 

tekst over de veertien jarige 

Malte die kanoot. Deze 

opdracht hoort bij deze 

tekst in het tekstboek (27): 

Opdracht: 

“3 Wat is Maltes hobby? 4 

Waarom traint Malte zo 

vaak? 5 Waarom houdt 

Malte van zijn hobby? 6 

Waarom wordt in de 

wintermaanden binnen 

getraind? 7 Waarop wordt 

er in de wintermaanden 

getraind? 8 Wat van je van 

Maltes hobby? Zou jij het 

ook eens willen 

uitproberen? Waarom 

wel/niet?” (69).  

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“C Grammatik” 

28 

Can do-descriptoren:  

Kennis:  

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  

1. G) Opdracht die kennis 

over het gebruik van de 

vreemde taal weergeeft.  

„Grammatik“ (28) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  

“Het voltooid deelwoord 

van sterke werkwoorden 

wordt anders gevormd, net 

als in het Nederlands” 

(28).  

„Grammatik“ (28) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3A 

„machen  Hast du das 

für uns gemacht?“ 

„fotografieren  Was hast 

du fotografiert?“ (28).  
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“C Grammatik” 

69-75 
Can do-descriptoren:  

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen.   

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

„3 Verben“ (69-70) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3A 

„2 Hörst du auch gern 

Musik?“ 

„8 Ihr geht spazieren“. 

„10 Herr Meier, gucken 

Sie gern Filme?“ (69-70).  

Opdracht: 

“a Bekijk de volgende 

zinnen. Schrijf de juiste 

vertaling van de 

werkwoorden en het 

onderwerp van de zin op” 

(69).  

 

„4 Übe das Schreiben“ 

(71) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3 A + B  

„1 fotografieren … du 

gern?” 

„2 heißen  Wie…du?“ 

„6 reisen  Barbara, … du 

allein?“ 

„7 benutzen  Robert, … du 

den Ball?“ 

„9 segeln  Frau Lorenz, … 

Sie schon lang?“ 

„12 kommen Vicky und 

Thomas, … ihr mit zum 

Platz?“ (71). 

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Form“ (71).  

„8 Perfekt“ (73) + „9 

Perfekt“ (73) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

Opdracht 8: 

„1 trainieren  Wo hast 

du …?“ 

„turnen  Hast du noch 

nie …?“ 

„4 fotografieren  Habt 

ihr auch uns …?“ 

„5 Wo hast du die CD 

…?“ 

„6 spielen  Wann habt 

ihr Tennis…?“ 

„7 schicken  Hast du 

Tony eine E-Mail …?“ 

(73).  

Opdracht:  

„b Ergänze die richtige 

Form. Benutze eventuell 

die Lernliste“ (73).  

 

Opdracht 9: 

„2 gefallen  Wie hat dir 

den Film …?“ 

„4 reiten  Bist du als 

Kind schon …?“ 

„5 laufen  Was, du bist 

heute schon zehn 

Kilometer …?“ (73).  

Opdracht:  

„12 Übe das Sprechen“ 

(74-75) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(In Rolle B formuleert de 

leerling zelf de 

antwoorden in het Duits op 

de vragen die een 

medeleerling in Rolle A 

stelt).   

Bijvoorbeeld: 

„Rolle A  kommen  du   

gleich zum Platz? – Rolle 

B  Ja, … Nein, …“. 

„Rolle A  machen  Sie  

Sport? - Rolle B  Ja, … 

Nein, …“ (74).  

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit. A 

stellt Fragen und B 

antwortet. Benutzt das 

Präsens. Beispiel Rolle A 

Kommst du mit? – Rolle B  

Ja, ich komme mit. Of: 

Nein, ich komme nicht mit.  

b Wechselt auch die 

Rollen. c Benutzt jetzt das 

Perfekt. Beispiel  Rolle A  

Bist du mitgekommen? – 

Rolle B  Nein, ich bin nicht 

„11 Übe das Sprechen“ (74) 

De stad München staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien. 
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Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

„5 Übe das Schreiben“ 

(71) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3A 

„2 afhalen  Sigrid, … du … 

uns?” 

„4 zeilen … ihr zusammen 

oder allein?“ 

„5 vieren  Wo … ihr, 

vielleicht im Klub?“ 

„8 voetballen  Frau 

Obermayer, … Sie 

wirklich?“ 

„9 kopen  Mutti,… du uns 

einen neuen Fußball?“ 

(71).  

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

From. Benutze evenutell 

die Lernliste D dieses 

Kapitels“ (71). 

 

„b Ergänze die richtige 

Form. Benutze eventuell 

die Lernliste“ (73).  

 

„10 Perfekt“ (73) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3A 

„1 kopen  Was … du… 

?“ 

„4 fietsen  ihr Abends 

allein Rad?“ 

„7 schrijven  Herr Hase, 

… Sie den Brief schon 

…?“ (73).  

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Form und das Hilfsverb 

haben oder sein. Benutze 

eventuell die Lernliste” 

(73).  

 

„11 Übe das Sprechen“ 

(74) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„1 Rolle A (Doen) du 

Sport? – Rolle B  Ich 

(houden van) Tennis“. 

„Rolle A  Ich (zich 

interesseren) auch sehr 

für Tennis. – Rolle B  

(Komen) du dann mit 

zum Tennisspiel am 

Samstag?“ 

mitgekommen. Of: Ja, ich 

bin mitgekommen“ (74-

75).  

 

„13 Übe das Schreiben“ 

(75) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3 A + B  

“1 Hoe heet jouw broer?” 

“2 Waar heeft u 

gewoond?” 

“3 Heb je de mail 

gestuurd?” 

“4 Wanneer heeft hij 

gebeld?” 

“5 Waar komen jullie 

vandaan?” 

“6 Hij interesseert zich 

voor tennis” (75).   

Opdracht: 

„Überseze ins Deutsche. 

Benutze eventuell die 

Lernliste von Kapitel 1“ 

(75).  
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„Rolle A  Ja, ich (komen) 

gern“ (74). 

 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

 „2 Rolle A   (komen) Sie 

aus München?“ (74).  

 

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Übt 

mündlich auf Deutsch. 

Wechselt auch die 

Rollen“ (74).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“D Sprechen” 

29 

Can do-descriptoren:  

Kennis:                                    

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

„Redemittel“ (29) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3 A + B  

Bijvoorbeeld:  

„Machst du Sport?“ 

„Ich spiele Fußball und ich 

reite“.  

„Wann machst du das?“ 

„Fußball spiele ich am 

Dienstag und am 

Donnerstag“.  

„Segelst du?“ 

„Haben Sie einen Ball?“ 

(29).  

   

Werkboek      

“D Sprechen” 

75-85 
Can do-descriptoren:  

Kennis: 

„14 Redemittel in der 

Praxis“ (75) 

„22 Zeitangaben“ (79) 

Can do-descriptoren:  

„32 Was sagt man, 

wenn…“ (83) 
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2. B) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: het 

dagelijkse leven van een 

leerling uit Duitsland. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen; 

- De leerling kan woorden en 

zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen / vragen of iemand 

anders zichzelf wil 

voorstellen; 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3 A (informele 

aanspreekvormen) + B 

(herkennen, thema sport).  

Bijvoorbeeld: 

„Machst du Sport?“ 

„Was macht dir den 

Spaß?“ 

„Ich habe noch nie 

geturnt“ (75).  

Opdracht: 

„Du hörst einen Beitrag 

von Radio Fragezeichen 

über Sport. Höre dir den 

Beitrag an. Kreuze an, 

welche Wörter oder 

Ausdrücke benutzt werden“ 

(75).  

 

„15 Wie wird es gesagt?“ 

(75-76) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3 A (informele 

aanspreekvormen) + B 

(herkennen, thema sport).  

Bijvoorbeeld: 

„1 Ik voetbal en ik rijd 

paard. Ich spiele Fußball 

und ich…“. 

„5 Dat bevalt jou zeker! 

Das gefällt dir...!“ 

„9 Ik haal jou donderdag 

om kwart voor drie op. Ich 

hole dich am Donnerstag 

um … … drei ab“ (75-76).  

Opdracht: 

„Höre dir den Beitrag 

noch mal an. Ergänze, wie 

es gesagt wird“ (75). 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten over 

tijdsaanduidingen dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„Rolle A  Bist du heute 

Morgen …. 

Aufgestanden? – Rolle B  

Heute Morgen bin ich 

erst um … vor sieben 

aufgestanden“. 

„Erst? Wann stehst du 

…. Normalerweise auf? 

– Eine … Stunde früher, 

immer um Viertel … 

sechs“ (79).  

Opdracht: 

„a Ergänze die Sätze. 

Wähle aus den 

gegebenen Wörtern. 

Benutze eventuell die 

Lernliste im AB auf Seite 

124/125. ’s Avonds – één 

uur – half – hoe – in het 

weekeinde – kwart – laat 

– ’s morgens – om – op – 

over – tot – vorige week 

– wanneer. b Arbeitet zu 

zweit. Verteilt die Rollen. 

Sprecht den Dialog“ 

(79). 

 

„23 Wochentage“ (80) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1 je wilt weten wat de 

ander leuk vindt. – Was 

macht dir Spaß?“ 

„3 je iemand uitnodigt om 

het volgende weekeinde 

mee te komen. – Willst du 

am Wochenende mal 

mitkommen?“ (83).   

Opdracht: 

“Kruis aan wat je zegt 

als…” (83). 

 

„33 Übe die Redemittel“ 

(83) 

Opdrachtentypologie:  

vaardigheden: 9 

Uitleg van een strategie 

voor het omgaan met het 

niet begrijpen van een 

woord of zin in de 

Redemittel:  

„Schritt 2 – gemeinsam 

übersetzten und 

nachschlagen, was ihr 

nicht versteht“ (83). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

„Schritt 4 – Dialoge 

nachspielen und dabei die 

Rollen wechseln“ (83).  

 

Opdracht:  

„Übe die Redemittel D im 

TB auf Seite 29 in 
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het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor 

omgang met het niet begrijpen 

van een woord in de vreemde 

taal.  

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

„18 Zahlen“ (77-78) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3B (herkennen) 

„Das bin ich. 1 Ich bin 

fünfzehn Jahre alt. 2 Ich 

möchte neunundneunzig 

Jahre alt werden. 3 Ich bin 

hundertdreiundsiebzig cm 

groß. 4 Ich wiege 

achtundfünfzig Kilo. 5 

Meine Telefonnummer ist 

null dreißig – 

einundsechzig 

zweiunddreißig 

vierundsiebzig 

neunundachtzig. 6 Meine 

Postleitzahl ist zwölf 

dreiundvierzig sieben. 7 

Meine Glückszahl ist 

dreiunddreißig“ (77).  

Opdracht: 

„a Lies den Text und 

schreibe die 

unterstrichenen Wörter als 

Zahl auf. b Lies die Zahlen 

aus Lernliste D im 

Arbeitsbuch auf Seite 

124/125. Ergänze die 

Sätze. Schreibe die Zahlen 

aus” (77).  

 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3B + 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten dus wordt 

er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

Can do-descriptoren:  

Kennis: 2B (De 

leerlingen krijgen een 

blik in het dagelijkse 

leven van een leerling uit 

Duitsland door een 

weekplanning in een 

agenda).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„Freundin  Und wann 

schreiben wir den 

Englischtest?“ – Du  

Am…“. 

„Freundin  Oh Mann, 

sag mal, hast du schon 

gelernt? – Du  Nein, das 

mache ich am …“ (80).  

Opdracht: 

„a Deine Freundin und 

du habt eure Kalender 

verwechselt. Sie ruft dich 

an und fragt dich, wann 

welche Aktivitäten 

geplant sind. Arbeitet zu 

zweit. Verteilt die Rollen. 

Sprecht den Dialog“ 

(80).  

 

„24 Übe das Sprechen“ 

(80) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

folgenden Schritten: […]“ 

(83).   

 

„34 Übersetzen“ (84) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“1 Zeil je?” 

“3 Doe je aan sport?” 

“4 Wat vind je leuk?” 

“5 Heb je al eens 

getennist?” 

“7 Hebben jullie een hond 

gekocht?” 

“8 Welke sport heb je nog 

nooit beoefend?” (84). 

 

„35 Dialog“ (84) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten dus wordt 

er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen vertalen de 

zinnen van Rolle A en 

Rolle B tijdens het gesprek 

naar het Duits).   

Bijvoorbeeld: 

“Rolle A  Tennis jij? – 

Rolle B  Ja, ik ben lid van 

een tennisclub”. 

“Rolle A  En wanneer doe 

je dat? – Rolle B  Ik tennis 
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Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Opdracht: 

„c Stelle mindestens drei 

Mitschülern die folgenden 

Fragen und schreibe die 

Antworten in die Tabelle 

1 Wie alt bist du? 2 Wie alt 

möchtest du werden? 3 Wie 

groß bist du? 4 Wie viel 

wiegst du? 5 Was ist deine 

Telefonnummer 

6 Was ist deine 

Postleitzahl? 7 Was ist 

deine Glückszahl?“ (78).  

 

  

(De leerlingen 

formuleren zelf de 

vragen aan de hand van 

steekwoorden en ook de 

antwoorden op de vragen 

die een medeleerling 

stelt).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu viert. Einer 

stellt Fragen. Die 

anderen schreiben die 

Informationen auf. 

Danach wird der 

Nächste befragt, bis alle 

an der Reihe gewesen 

sind. Frage Hobby? noch 

machen? am 

Wochenende tun? abends 

machen? heute Abend? 

wann Hausaufgaben? am 

Freitagnachmittag 

machen?“ (80).  

 

„27 Wortschatz 

ergänzen“ (82) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3A 

„2 Was … dir…?“ 

„3 Haben Sie einen …?“ 

„6 Dann kommst du 

besser gleich zum …“. 

„10 Willst du …? Dann 

komm zu meiner 

Geburtstagparty!“ (82).  

Opdracht: 

„a Ergänze die Sätze. 

Wähle aus den 

gegebenen Wörtern. 

Zwei Wörter bleiben 

’s zondags om een uur” 

(84).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Verteilt 

die Rollen. Sprecht den 

Dialog. Übt so lange bis 

das Gespräch läuft“ (84).  

 

„36 Fragen und 

Antworten“ (84)  

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3B (thema 

hobby’s) + 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten dus wordt 

er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

zelf de antwoorden in het 

Duits op de vragen die een 

medeleerling in het Duits 

stelt).  

Bijvoorbeeld: 

„Rolle A  Was ist dein 

Hobby? – Rolle B  Spielst 

du gerne Fußball?“ 

„Rolle A  Was tust du 

gern? – Rolle B  Was 

machst du am 

Wochenende?“ (84).  

Opdracht: 

„Stellt einander folgende 

Fragen und beantwortet 
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übrig. Benutze eventuell 

die Lernliste AB auf Seite 

126. vieren – om één uur 

– geluk – kwart over – 

bal – afhalen – plaats – 

interessant – fietsen – in 

het weekeinde – vooraan 

– leuk vinden. b Höre dir 

die Sätze an. 

Kontrolliere deine 

Antworten“ (82).  

 

„31 Sätze 

nachsprechen“ (83) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3 A (informele 

aanspreekvormen) + B 

(herkennen, thema 

sport).  

„1 Machst du Sport?“ 

„3 Wann machst du 

das?“ 

„5 Und was machst du 

noch?“ 

„7 Das macht dir 

Spaß?“  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Lest 

einander die Sätze von a 

vor und kontrolliert die 

Aussprache“ (83).  

 

  

sie. Wechselt auch die 

Rollen“ (84). 

 

„37 Drei-Schritte-

Interview“ (85) 

Can do-descriptoren:  

Kennis: 3B (thema sport) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

zelf de vragen en 

antwoorden in het Duits en 

ze vertellen daarna weer 

een andere leerling wat de 

vorige leerling in het 

gesprek heeft geantwoord). 

Opdracht:  

„Arbeitet zu viert. 

Vorbereitung: Verteilt die 

Rollen A, B, C, D. Jeder 

notiert seine Antworten 

unter seinem Buchstabe. 

Schritt 1: A befragt B, und 

C befragt D. Notiert die 

Antworten in der Tabelle. 

Schritt 2: B befragt A, und 

D befragt C. Notiert die 

Antworten in der Tabelle. 

Schritt 3: A erklärt C und 

D, was B gesagt hat. 

Notiert die Antworten in 

der Tabelle. Danach 

kommen B, C und D an die 

Reihe“ (85). 
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„Welchen Sport? An 

welchem Tag?  Um wie 

viel Uhr? Welchen Sport 

noch nie? Schon Ski 

gefahren? Was macht 

Spaß?“ (85).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“E 

Wörterbuch” 

30 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

    

Werkboek      

“E 

Wörterbuch” 

85-86 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 
3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

 

 

 

 

„38 Wörterbuch“ (85) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„5 Wandert ihr gern in den 

Bergen?“ 

„6 Kannst du mir einen 

Gefallen tun?“ 

„7 Zahlen Sie die 

Eintrittskarten für das 

Theater?“ (85).  

Opdracht: 

“b Zoek nu op dezelfde 

manier het juiste trefwoord 

en de betekenis van de 

schuingedrukte woorden 

uit de volgende zinnen” 

(85).  

   

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      
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“F In der 

Klasse” 

30 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287).  

„F in der Klasse“ (30) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

„Zum Schluss noch die 

Hausaufgaben für das 

nächste Mal“.  

„Nein Frau Laufer, bitte 

keine Hausaufgaben. Wir 

haben schon so viel auf“ 

(30).  

  „F in der Klasse“ (30) 
Er is sprake van de ICC 

elementen kennis, houdingen 

en vaardigheden indien deze 

zinnen daadwerkelijk tijdens 

de Duitse les gebruikt worden 

door docent en leerlingen.  

 

Werkboek      

“F In der 

Klasse” 

86-87 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

„39 In der Klasse“ (86-

87) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (De docent 

spreekt de leerlingen met 

een informele 

aanspreekvorm aan. 

Omgekeerd spreken de 

leerlingen de docent met 

een formele aanspreekvorm 

aan).   

Opdrachtentypologie:  
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Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(In de rol van de leerling 

formuleren de leerlingen 

zelf de zinnen). 

Bijvoorbeeld: 

„Lehrer  Bitte, … (naam), 

kannst du vorlesen? – 

Schüler  werkboek 

vergeten“. 

„Lehrer  Dann schau mal 

beim Nachbarn mit rein. – 

Schüler  waar zijn we – 

niet opgelet“ (87).  

Opdracht: 

„d Arbeitet zu zweit. Was 

sagst du als Schüler? 

Ergänze die Sätze. e Spielt 

das Gespräch. Wechselt 

anschließend auch die 

Rollen“ (87).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode   

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Zum Schluss” 

+ 

“Nachbereitung

” 

87-90 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 
3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

„1 Lernliste N-D“ (87-88) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„2 Wann möchtest du 

deinen Geburtstag…?“ 

„6 Wo sitzt du? Hinten, 

vorne? – Nein, ….“. 

„3 Redemittel“ (89) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“4 Hebben jullie een 

bal?” 

“5 Zeilen bevalt jou 

zeker”. 

“8 Hebben jullie een 

airboard gekocht?” 

„Nachbereitung“ (90) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (thema sport). 

“A1 Ik kan vragen stellen 

en antwoorden geven over 

sport. A1 Ik ken woorden 

die met sport te maken 

hebben” (90).  

 

Opdrachtentypologie:  

„Nachbereitung“ (90) 

In de lesmethode wordt niet 

direct duidelijk wat de 

instelling van mensen uit het 

Duitstalige gebied is over het 

begrip tijd. Wel leren de 

leerlingen de kloktijden in de 

Duitse taal en begrippen die 

met tijd te maken hebben:  
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vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

 

„9 Ich habe meine Uhr 

vergessen, kannst du mir 

sagen wie … es ist“. 

„10 Wann machst du die 

Party? – Nicht … Freitag, 

einen Tag später …“ (87-

88).  

Opdracht: 

„Ergänze die fehlenden 

Wörter“ (87).  

 

„2 Grammatik“ (88) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

 „1 fietsen  …ihr gern…?“ 

„2 tennissen  Wann … 

ihr?“ 

„3 afhalen  … du uns …, 

Leon?“ 

„4 kopen  Wo … Sie die 

CDs?“ 

„9 dansen  In welcher 

Disko … du am liebsten?“ 

(88).  

Opdracht: 

„a Übersetze und ergänze 

die richtige Verformen“. 

(88).  

 

„13 gezwommen  … du ans 

andere Ufer …?“ 

„15 gefotografeerd  … du 

die Kirche schon …?“ 

„16 geweest  Wo … ihr am 

Mittwoch …?“ (88). 

Opdracht: 

„b Übersetze und ergänze 

die richtige Form in 

Perfekt“ (88).  

“10 Als jij geluk hebt, 

speel je helemaal 

vooraan” (89).  

Opdracht: 

„Übersetze ins 

Deutsche“ (89).  

 

„4 Lernliste“ (89) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„2 Trainierst du …? – 

Ja, dreimal pro Woche“. 

„5 Trainiert ihr im 

Winter mit Booten oder 

…?“ (89). 

Opdracht: 

„Welches Wort passt zu 

welchem Satz? Ergänze 

das richtige Wort. Zwei 

Wörter bleiben übrig. 

aber – also – fast – 

lenken – oft – ohne – 

sogar - trotzdem“ (89). 

 

  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen gebruiken 

Duitse zinnen in de klas).  

“A1 Ik kan 

standaardzinnen in de klas 

gebruiken” (90).  

“A1 Ik kan de kloktijden 

gebruiken. A1 Ik kan 

begrippen rond tijd 

gebruiken” (90).  

 

Er is sprake van de ICC 

elementen kennis, houdingen 

en vaardigheden indien deze 

zinnen daadwerkelijk tijdens 

de Duitse les gebruikt worden 

door de leerlingen: 

“A1 Ik kan standaardzinnen in 

de klas gebruiken” (90). 
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Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Landeskunde” 

31 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.   

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: 

bezienswaardigheid in 

Duitsland).  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

„Filmpark Babelsberg“ 

(31) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A  

Opdrachtentypologie: 

Kennis:1 A + B 

(Bezienswaardigheid in 

Duitsland).  

„2 Der Filmpark 

Babelsberg befindet sich 

auf dem Gelände der 

modernen Medienstadt 

Babelsberg. Seit fast 100 

Jahren schreibt Babelsberg 

Filmgeschichte: Mehr als 

3.000 Kinofilme wurden in 

der Traumfabrik bislang 

produziert, darunter 

Klassiker wie ‘Metropolis’ 

und ‚der ‘blaue Engel’, 

aber auch oscarprämierte 

Hollywood-Produktionen 

wie ‘der Pianist’ oder 

‘Inglourious Basterds’ sind 

im Studio Babelsberg 

entstanden“ (31).  

 

„3 Mehr als 20 

Attraktionen erwarten die 

Kinder und Eltern im 

Filmpark Babelsberg in 

Potsdam“ (31).  

  „Filmpark Babelsberg“ (31) 

De stad Potsdam staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien. 

Werkboek      
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“Landeskunde” 

91-93 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: 

bezienswaardigheden in 

Duitsland, Duitse tv-

programma’s; 

C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde; 

D) Opdracht om de 

voorkennis over Filmpark 

Babelsberg vast te stellen.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

„40 Filmpark 

Babelsberg“ (91-93) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1D 

Opdracht:  

„a Beantworte die Fragen. 

1 Welche Filmparks kennst 

du? 2 Welche deutschen 

Filme / Serien / 

Schauspieler kennst du? 3 

Welche Filme laufen 

momentan in deutschen 

Kinos? Verwende eventuell 

das Internet“ (91).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B 

(Bezienswaardigheid in 

Duitsland). 

Opdracht:  

„b Sie dir die Fotos an und 

beantworte die Fragen. 4 

Schreibe unter jedes Foto 

den richtigen Buchstaben. 

Wähle aus: A Filmpark 

Babelsberg B Movie Park 

Germany C Universal 

Studios. 5 Suche im 

Internet, wo die Filmparks 

liegen. Welcher Filmpark 

liegt nicht in Deutschland? 

6 Wo liegen die zwei 

anderen Filmparks?“ (91).  

- Potsdam, Bottrop. 

„40 Filmpark 

Babelsberg“ (91-93) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 B 

(Bezienswaardigheid in 

Duitsland, tv-

programma’s in 

Duitsland) + C 

(Münchhausen).  

Opdracht:  

„d Lies die Aufgaben 

und suche die Lösungen 

im Text. Beantworte die 

Fragen auf 

Niederländisch. 8 Wat 

wordt in Babelsberg 

geproduceerd? 9 Wat 

moet je als fan van Gute 

Zweiten schlechte Zeiten 
zeker in het park gedaan 

hebben? 10 Wat kun je in 

filmstudio 1 doen? 11 

Naar wie is de 

Biergarten 

Münchhausen 
vernoemd? Zoek op wie 

Münchhausen was” 

(92). 

 

„e Löse die Aufgaben. 

Verwende das Internet. 

Schreibe zu den 

Lösungen auch den 

Namen der Internetseite, 

auf der du deine 

Antworten gefunden hast. 

13. Waarvoor staat de 

afkorting DSDS? Wat 

voor programma is het? 

„40 Filmpark 

Babelsberg“ (91-93) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (tv-

programma’s in 

Duitsland). 

„Die beliebtesten 

Fernsehsendungen 2011“ 

(93).  

 

„40 Filmpark Babelsberg“ 

(91-93) 

De stad Potsdam staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien. 

 

De stad Bottrop staat niet op 

deze kaart.  
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14 Welke Duitse omroep 

vertoont Die Simpsons? 

15 Waarom kan Sarah 

Chalke (Elliot in Scrubs) 

Duits spreken? 16 Wat is 

Wetten, dass voor een 

programma? 17 Waarin 

is Tatort recordhouder? 

18 Wanneer komt Tatort 

op tv?” (92). 

Teil II      

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“G Hören” 

32 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (thema 

hobby’s).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Je leert vragen te stellen 

en antwoord te geven over 

hobby’s. A1/A2” (32). 
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vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“G Hören” 

94-95 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (thema 

hobby’s).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“A1 Je leert vragen te 

stellen en antwoord te 

geven over hobby’s”. 

“A1 Je leert woorden die 

met hobby’s te maken 

hebben”. 

“A2 Je wisselt informatie 

uit over hobby’s” (94).  
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“H Lesen” 

33 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

   Het thema 

muziekinstrumenten past 

binnen het thema hobby’s. Dit 

is in deze tekst gericht op de 

levenswereld van de 

leerlingen en is niet specifiek 

aan de Duitse cultuur 

verbonden.  

Werkboek      

“H Lesen” 

95-96 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

   Het thema 

muziekinstrumenten past 

binnen het thema hobby’s. Dit 

is in deze opdrachten die o.a. 

horen bij de tekst in het 

tekstboek gericht op de 

levenswereld van de 

leerlingen en is niet specifiek 

aan de Duitse cultuur 

verbonden. 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“I Grammatik” 

34 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 
3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal. 

„Grammatik“ (34) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„Hier können Sie Ihre 

Karten für den Filmpark 

kaufen“. 
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(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

„Ist das euer Vater? Ist das 

eure Mutter?“ (34).  

Werkboek      

“I Grammatik” 

97-101 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 
3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal. 

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 
1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: lied van Annett 

Louisan, FC Bayern 

München.           

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

„43 Substantive“ (97) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„5 Magst du die Musik von 

‘Wir sind Helden‘?“  

Opdracht: 

“Onderstreep in de 

volgende zinnen het 

bepalende lidwoord” (97).  

 

„44 Übe das Schreiben“ 

(98) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (Lied 

van Annett Louisan).  

„1 Fotografierst du bitte … 

Universität?“ 

„10 Im Radio kommt 

gerade das Lied Drück … 

Eins von Annett Louisan“ 

(98).  

Opdracht: 

„Ergänze der,  

die oder das“ (98).  

 

„45 Weißt du es noch?“ 

(98)  

Opdrachtentypologie: 

„47 Übe das Schreiben“ 

(99) + „48 Übe das 

Schreiben“ (100) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdracht 47: 

„2 Wo ist dein / deine 

Mutter?“ 

„3 Ist das euer / eure 

Lehrerin?“ 

„4 Entschuldigung, wie 

war Ihr / Ihre 

Familienname?“ (99).  

Opdracht: 

„Kreise die richtige 

Antwort ein“ (99).  

 

Opdracht 48: 

„2 Wo ist (jouw) … 

Bruder?“ 

„5 Wie lange dauert 

(jullie) … Pause?“ 

„6 Herr Böhme, wo 

wohnen (uw) … 

Kinder?“ 

„7 Siehst du das kleine 

Baby da und (zijn) … 

Eltern?“ 

„9 Dina und Elvir 

(jullie) … Spiel war 

wirklich super!“ 

„50 Übe das Sprechen“ 

(100) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

informeel gesprek tussen 

twee klasgenoten waarin 

gevraagd wordt of de ene 

persoon de telefoon van de 

ander mag lenen dus wordt 

er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„1 Rolle A  Sag mal, kann 

ich kurz (jouw) Telefon 

haben? – Rolle B  Warum 

brauchst du denn (mijn) 

Telefon?“ 

„Rolle A  Ich muss (mijn) 

Mutter im Büro anrufen, 

aber (mijn) Telefon liegt zu 

hause. – Rolle B  „Weißt 

du (haar) Nummer?“ 

(100) 

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit. Übt 

mündlich. b Fertig? 

Wechselt dann die Rollen“ 

(100).  
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begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

Kennis: 1B (FC Bayern 

München).           

„8 Ich finde, dass der FC 

Bayern München (een) … 

guter Klub ist“ (98).  

Opdacht: 

“a Vul eerst der, die of das 

in. Schrijf vervolgens de 

vertaling van het 

gevraagde woord in de 

juiste vorm op” (98).  

 

„46 Possessivpronomen“ 

(98-99) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Luise, wo ist dein 

Ball?“ 

„5 Was ist Ihre 

Telefonnummer, Frau 

Winkels?“ (98).  

„7 Theo und Albert, was ist 

euer Lieblingsklub?“ (99).  

Opdracht: 

„a Unterstreiche die 

richtige Übersetzung“ 

(98).  

„10 Hast du schon 

gehört, (onze) … letzte 

Stunde fällt aus!“ (100). 

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Antwort“ (100).  

 

„49 Übe das Sprechen“ 

(100) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„1 Wann beginnt (zijn) 

Party?”  

„Keine Ahnung! Hast du 

eigentlich (zijn) 

Adresse?” 

„5 Wo wohnt (uw) 

Sohn?“ 

„In der Nähe, ich kann 

(zijn) Straße vom Balkon 

aus sehen“ (100).  

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit. A 

fragt, B antwortet. B 

Fertig? Wechselt dann 

die Rollen“ (100). 

„51 Übe das Schreiben“ 

(101) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

“4 Kan jouw vriend 

zeilen?” 

“5 Hoe luidt uw 

voornaam?” (101)  

Opdracht: 

„Übersetze. Benutze 

eventuell die Lernliste“ 

(101).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“J Sprechen” 

35 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 
3. B) De leerling kan woorden 

en zinnen herkennen over 

„Redemittel“ (35) 

Can do-descriptoren: 
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zichzelf aan anderen 

voorstellen / vragen of iemand 

anders zichzelf wil 

voorstellen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.   

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

 

 

Kennis: 3B (herkennen, 

thema’s  hobby’s en vrije 

tijd) + 4  

(Het is een gesprek tussen 

twee leeftijdsgenoten dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).   

Bijvoorbeeld: 

„Was ist dein Hobby? – 

Ich gehe gern ins Kino“. 

„Welche Filme guckst du 

gern? – Mein 

Lieblingsfilme sind 

Spielfilme“. 

„Was machst du, wenn du 

frei hast? – Dann gucke 

ich, was im Fernsehen 

kommt“. 

„Und was machst du 

noch? – Ich lese auch 

gerne Bücher oder ich 

spiele Gitarre“ (35).  

Werkboek      

“J Sprechen” 

101-106 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 
3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal; 

B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen; 

- De leerling kan woorden en 

zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen / vragen of iemand 

anders zichzelf wil 

voorstellen.  

„52 Redemittel in der 

Praxis“ (101) + „53 Wie 

wird es gesagt?“ (101-

102)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (herkennen, 

thema’s hobby’s en vrije 

tijd) +  4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten dus wordt 

er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Bijvoorbeeld: 

Opdracht 52: 

„Was machst du, wenn du 

frei hast?“ 

„59 Sätze 

nachsprechen“ (104) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B 

(herkennen, thema’s 

hobby’s en vrije tijd). 

„1 Chattest du gern?“ 

„2 Hörst du gern 

Musik?“ 

„3 Ich sitze gern am 

Computer“. 

„4 Welche Filme guckst 

du gern?“ 

„5 Was für eine CD hast 

du gekauft?“ 

„63 Gespräch“ (105) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (thema’s 

hobby’s en vrije tijd) + 4 

(Het is een gesprek tussen 

twee leeftijdsgenoten dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).   

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

“1 Wat is je hobby? – Ik 

ben geïnteresseerd in 

cultuur”. 

 



395 
 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 
1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: tijdschrift 

BRAVO.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als 

doel “een productieve 

omgang met het niet begrijpen 

en niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij schrijven en 

spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

„Dann gucke ich, was im 

Fernsehen kommt“. 

„Ich arbeite gern am 

Computer“ (101). 

Opdracht: 

„Du hörst einen Beitrag 

von Radio Fragezeichen 

zum Thema Hobby und 

Freizeit. Die Moderatoren 

besuchen eine Schule und 

befragen zwei Jugendliche 

zu ihren Hobbys. Höre dir 

den ganzen Beitrag an. 

Kreuze an, welche Wörter 

oder Ausdrücke benutzt 

werden“ (101).  

 

Opdracht 53:             “1 

Welke programma’s vind je 

leuk? – Welche Sendungen 

…?” 

“Ik zit graag aan de 

computer. – Ich sitze gern 

….” 

“3 Ben je geïnteresseerd in 

cultuur? – Interessierst du 

dich ….?” 

“4 Ik luister graag naar de 

radio. – Ich höre gern …” 

(101-102).  

Opdracht: 

„Höre dir den Beitrag 

noch mal an. Ergänze, wie 

es gesagt wird” (101).  

 

„56 Wortschatz 

ergänzen“ (103 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„6 Dann gebe ich dir 

meine E-Mail-Adresse“. 

„7 Ich lese auch gern 

Bücher oder ich spiele 

Gitarre“ (104).  

Opdracht: 

„a Höre dir folgende 

Sätze an und sprich sie in 

der Pausen nach“ (104).  

 

„60 Sätze 

nachsprechen“ (104) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B 

(thema’s hobby’s en vrije 

tijd). 

„1 Was machst du wenn 

du frei hast?“ 

„2 Dann gucke ich, was 

im Fernsehen kommt“. 

„3 Welche Filme guckst 

du gern?“ 

„4 Meine Lieblingsfilme 

sind Spielfilme“. 

„5 Gehst du auch gern 

ins Kino?“ 

„6 Ich sehe vor allem 

gern fern“. 

„7 Welche Sendungen 

magst du?“ 

„8 Ich mag Komödien“ 

(104).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Lest 

einander die Sätze vor. 

Kontrolliert die 

Aussprache“ (104).   

 

“2 De krant schrijft dat 

dat goed voor ons is. – Ja, 

ik heb voor morgen 

entreekaartjes voor het 

theater gereserveerd” 

(105).  

Opdracht:  

„a Übersetze das 

Gespräch. b Arbeitet zu 

zweit. Verteilt die Rollen. 

Sprecht den Dialog“ 

(105). 

 

„64 Fragen und 

antworten“ (105-106) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B (thema’s 

hobby’s en vrije tijd). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

(De leerlingen formuleren 

zelf de antwoorden en 

moeten het gesprek 

uiteindelijk kunnen voeren 

zonder hulp van het 

werkboek en tekstboek).   

“1 Wat doe je als je vrij 

bent?” 

“2 En wat doe je nog 

meer?” 

“3 Luister je graag naar 

muziek?” 

“4 Chat je graag?” 

“5 Hoe laat ben je 

vandaag thuis?” (105).  

Opdracht:  
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Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor 

omgang met het niet begrijpen 

van een woord in de vreemde 

taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

„2 Gehen deine Eltern 

Sonntags in die …?“ 

„7 Was machst du in 

deiner Freizeit? – Mein … 

ist Fotografieren“. 

„Hast du dieses … selbst 

gemacht? – Ja mit meiner 

Digitalkamera“ (103). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B (Tijdschrift 

BRAVO).  

„4 Die BRAVO ist 

Deutschlands größte 

Jugend….“ (103).  

 

Opdracht: 

„Ergänze. Wähle aus den 

angegebenen Wörtern 

[…]“ (103).  

 

„57 Wortschatz 

ergänzen“ (103) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (thema 

muziek) + 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten dus wordt 

er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„Interessierst du dich für 

(muziek)?  - Ja ich spiele 

(gitaar)“. 

„Das ist toll! Ich habe mal 

(drums) gespielt, aber ich 

„61 Kombinieren“ 

(104) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B 

(herkennen thema’s 

hobby’s en vrije tijd). 

Bijvoorbeeld: 

„1 Chattest du gern? – E 

Ja, ich sitze gern am 

Computer“. 

„2 Was ist dein Hobby? 

– Ich gehe gern ins 

Kino“. 

„3 Hörst du gern Musik? 

– A Ich höre gern Radio“ 

(104).  

Opdracht: 

„Kombiniere die Frage 

mit der richtigen 

Antwort. Ergänze die 

Tabelle“ (104).  

 

„62 Übe die 

Redemittel“ (105)  

Opdrachtentypologie:  

Vaardigheden: 9 Uitleg 

van een strategie voor 

het omgaan met het niet 

begrijpen van een woord 

of zin in de Redemittel:  

„Schritt 2 – gemeinsam 

übersetzten und 

nachschlagen, was ihr 

nicht versteht“ (105). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

„a Übersetze die Fragen. 

b Schreibe passende 

Antworten zu den Fragen. 

c Arbeitet zu zweit. Verteilt 

die Rollen. Sprecht den 

Dialog. d Deckt eure Sätze 

ab. Sprecht den Dialog, 

ohne zu spicken“ (105-

106).  

 

„65 Endgespräch“ (106) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (thema’s 

hobby’s en vrije tijd) + 4 

(Het is een gesprek tussen 

leeftijdsgenoten die elkaar 

kennen dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

zelf de zinnen van het 

gesprek met behulp van 

steekwoorden).  

Opdracht:  

„Arbeitet zu viert. Ihr seid 

zur Geburtstagsparty von 

Frank eingeladen. Ihr 

kennt niemanden. Sprecht 

miteinander und versucht, 

so viele Informationen wie 

möglich über eure 

Gesprächspartner zu 

bekommen. Beantwortet 

auch ihre Fragen. 
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hatte kein Talent. -  Und 

jetzt? Hörst du nur noch 

(radio)?“ (103).   

Opdracht: 

„Übt mündlich. Benutze 

eventuell die Lernliste“ 

(103).  

„Schritt 4 – Dialoge 

nachspielen und dabei 

die Rollen wechseln“ 

(105).  

Opdracht:  

„Übe die Redemittel D 

im TB auf Seite 35 in 

folgenden Schritten: 

[…]“ (105). 

 

Informationen, nach denen 

ihr fragen könnt: - Name, 

Alter, Wohnort, Hobbys 

(was, wann, wo, mit wem, 

wie lange, warum)“ (106).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“K Schreiben” 

36  
Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„K Schreiben“ (36) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De leerlingen lezen een 

tekst uit het dagboek van 

Mira.  

Bijvoorbeeld: 

„Liebes Tagebuch, es tut 

mir leid, dass ich jetzt erst 

darüber schreibe, was so in 

den letzten zwei Tage 

passiert ist. Es ist schon 

spät, und ich bin eigentlich 

schon ganz müde, aber ich 

muss es einfach 

aufschreiben: Ich glaube, 

ich bin verliebt!“ (36) 

  „K Schreiben“ (36) 

Het thema verliefd zijn dat in 

deze tekst besproken wordt, is 

een thema dat past in de 

levenswereld van de 

leerlingen.  

 

De opdrachten in het 

werkboek bij deze tekst 

hebben niet relflectie op de 

situatie als doel (106-108 AB 

A). 

 

Werkboek      

“K Schreiben” 

106-108 
Can do-descriptoren: 

/ 
„69 Schreiben“ (108) 

Opdrachtentypologie:  
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Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

Opdracht: 

„Du bist Mira und hast die 

Englisch-Hausaufgaben 

nicht gemacht. Schreibe 

einen kurzen 

Entschuldigungsbrief an 

den Lehrer. Benutze deine 

Schreibmittel. Verarbeite 

folgende Angaben. Schrijf 

dat: - je dit weekend visite 

uit Nederland had ;- de 

bezoekers belangstelling 

voor cultuur hadden; - 

jullie samen naar een 

museum en een cultureel 

evenement zijn gegaan; - 

jullie ook over boeken 

gepraat hebben; - je helaas 

geen tijd meer had voor het 

maken van je huiswerk en 

dat het jou spijt“ (108).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Zum Schluss” 

+ 

“Nachbereitung

” 

108-111 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

„1 Lernliste“ (108-109) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B 

(herkennen, thema’s 

hobby’s en vrije tijd).  

„1 Welche Fernseh- … 

mögt ihr?“ 

„2 Was liest du lieber: 

Zeitungen oder … ?“ 

„3 Redemittel“ (110) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

“2 Houd je van haar 

boeken?” 

“6 Hij geeft jou (dir) zijn 

e-mailadres”. 

“7 Hoe laat bent u 

vandaag weer thuis?” 

„4 Lernliste D-N“ (110) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

 „5 Tina, wie heißt …, in 

dem du Handball spielst? 

– der Verein“ (110).  

Opdracht: 
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vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen; 

- De leerling kan woorden en 

zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen / vragen of iemand 

anders zichzelf wil 

voorstellen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

 

 

„3 Was machst du gern? – 

Mein … ist Chatten“. 

„4 Haben Sie schon die … 

für das Theater bestellt?“ 

(108).  

„5 Gehst du mit ins … zum 

letzten ‘Twilight’ – Film?“ 

„7 Was machst du in den 

… ? – Ich besuche meine 

Großeltern“. 

„Du musstest also nichts 

bezahlen? – Nein, der 

Eintritt war …“ (109).  

Opdracht: 
„Ergänze die fehlenden 

Wörter“ (108).  

 

„2 Grammatik“ (109) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B 

(herkennen, thema’s 

hobby’s en vrije tijd). 

„1 Gibst du mir bitte … 

Zeitung?“ 

„6 Ist … Samstag auch 

dein Lieblingstag?“ 

„7 Interessierst du dich für 

… Jugendkultur?“ (109).  

Opdracht: 

„a Ergänze den Artikel“ 

(109). 

 

„11 jullie  Das ist … 

Text!“ 

„12 uw  Was ist … 

Hobby?“ 

„13 onze  Mögt ihr … 

Fotos?“ 

“10 fotograferen jullie 

dan de school en het 

theater?” (110).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (herkennen, 

thema’s hobby’s en vrije 

tijd). 

“1 Ik kijk vooral graag 

tv”.  

“2 Houd je van haar 

boeken?” 

“4 Welke films kijkt zij 

graag?”.  

“8 Ik zit niet graag 

achter de computer” 

(110).  

 

Opdracht: 

„Übersetze ins 

Deutsche” (110).  

„Welches Wort passt zu 

welchem Satz? Ergänze 

das richtige Wort. Zwei 

Wörter bleiben übrig“ 

(110). 

 

„Nachbereitung“ (111) 

Kennis: 3B (herkennen + 

zichzelf voorstellen, 

thema’s hobby’s en vrije 

tijd). 

“A1 Ik kan een eenvoudige 

tekst over vrije tijd 

begrijpen”. 

“A1 Ik kan vragen stellen 

en antwoord geven over 

hobby’s”. 

“A1 Ik ken woorden die 

met hobby’s te maken 

hebben” (111).  

Opdracht: 
“b Controleer of je de 

volgende leerdoelen hebt 

behaald […]” (111).  
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„15 hun  Wie findest du … 

Video?“ 

„16 mijn  Hast du … 

Bilder gesehen?“ 

„18 jullie  Ist das 

‘Locomotion‘ … 

Lieblingsdisko?“ 

„19 jouw  Hast du … 

Bücher in die Bibliothek 

gebracht?“ 

„20 uw  Warum haben Sie 

… Gitarre nicht 

mitgebracht?“ (109).  

Opdracht: 

„b Ergänze das richtige 

Possessivpronomen und die 

richtige Endung“ (109).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Praxis” 

37 
Can do-descriptoren: 

Kennis:  

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen; 

- De leerling kan woorden en 

zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen / vragen of iemand 

anders zichzelf wil 

voorstellen; 

C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

„P-Karte“ (37) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (thema’s 

hobby’s en vrije tijd). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Presentatie over je 

hobby’s. Je maakt een 

presentatie over je hobby’s. 

A1 Ik kan iets in korte 

zinnen beschrijven. A2 Ik 

kan informatie uitwisselen 

over hobby’s” (37).  

 

„Meine Hobbys“ (37) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 3B 

(herkennen, thema’s 

hobby’s en vrije tijd) + 4 

(Het is een gesprek 

tussen twee 

leeftijdsgenoten dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt).  

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1B 

- Kennis + 

Vaardigheden: 7 

„Meine Hobbys“ (37) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

„Hallo Sem,“ (37).  

 

 

„Meine Hobbys“ (37) 

De opdracht in het werkboek 

bij deze tekst heeft niet 

relflectie op de situatie als 

doel (112-113 AB A). 
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4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Een e-mail van Michael 

aan Sem in het Duits.  

„Ich habe noch eine 

Frage: Was sind 

eigentlich deine Hobbys? 

Treibst du Sport oder 

spielst du ein 

Instrument? Ich möchte 

das gern wissen, weil ich 

damit vielleicht bei dir 

mitmachen kann“ (37). 

 

„Kannst du mir ein 

bisschen was von deinen 

Hobbys erzählen? Und 

darüber, was du so in 

deiner Freizeit machst?“ 

(37).  
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Kennis: kennis over de 

vreemde taal + 

vaardigheden: 

7. Een indirecte 

“ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers” door middel 

van een medium waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287).  

Werkboek      

“Praxis” 

112-113 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 
1. D) Opdracht om de 

voorkennis over woorden en 

zinnen in de Duitse taal over 

hobby’s en vrije tijd vast te 

stellen. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

„P-Karte“ (112) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (thema’s 

hobby’s en vrije tijd). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Presentatie over je 

hobby’s. Je maakt een 

presentatie over je hobby’s. 

A1 Ik kan iets in korte 

zinnen beschrijven. A2 Ik 

kan informatie uitwisselen 

over hobby’s” (112).  

 

„70 Praxis“ (112-113) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (thema’s 

hobby’s en vrije tijd). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

 „Schritt 1 […] Du wirst 

deinem Austauschpartner 

mit einem Film oder 

reiner 

Powerpointpräsentation 

über deine Hobbys 

antworten“ (112).  

 

„Schritt 3 Bereitet eure 

Präsentation inhaltlich 

vor. Beantwortet dabei 

folgende Fragen. – 

Welche Hobbys ihr habt? 

– Warum übt ihr sie aus? 

– Wann? – Wie oft? – 

Wie lange? – Wo? – Seit 

wann? – Mit wem? – 

„70 Praxis“ (112-113) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1D 

„Schritt 2 Macht diese 

Aufgabe zu zweit. Überlegt 

euch (bedenk), welche von 

euren Hobbys und 

Freizeitaktivitäten ihr 

vorstellen wollt. Welche 

Wörter und Sätze zu 

diesem Thema kennt ihr 

schon?“ (112). 
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Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

Gibt es noch andere 

interessante 

Informationen?“ (112).  

 

„ Schritt 5  Erstellt eure 

Powerpointpräsentation 

oder montiert euren 

Film. Achtet auf einen 

guten Aufbau […]“ 

(113).  

 

„Präsentation. Schritt 6 

Zeigt euren Film oder 

eure 

Powerpointpräsentation 

auf Deutsch in der 

Klasse und beurteilt die 

Produkte eurer 

Klassenkameraden“ 

(113). 

Extra      

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“L Hören” 

38 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

    

Werkboek      

“L Hören” 

114-115 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

„71 Extra hören“ (114-

115) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1D  

Opdracht: 

„4 Kennt ihr noch mehr 

deutsche Fußballbegriffe? 

   



404 
 

Landeskunde: Duitse 

voetbalbegrippen; 

D) Opdracht om de 

voorkennis over woorden en 

zinnen in de Duitse taal over 

voetbalbegrippen vast te 

stellen.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Besprecht sie in der 

Klasse“ (114).  

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B  

Duitse voetbalbegrippen. 

Bundesliga, deutschen 

Nationalmannschaft, 

Schalke 04 (114-115).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“M Lesen” 

39 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

   Het thema internetgebruik dat 

in de tekst besproken wordt, is 

een thema dat past in de 

levenswereld van de 

leerlingen. 

Werkboek      

“M Lesen” 

115 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

   Het thema internetgebruik dat 

in de tekst besproken en in de 

bijbehorende opdrachten in 

het werkboek behandeld 

wordt, is een thema dat past in 

de levenswereld van de 

leerlingen. 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Wiederholung

” 

116-120 

Can do-descriptoren: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland en Oostenrijk  

verstrekken. 

 

„1 Kapitel 1 C 

Grammatik“ (116)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

Bijvoorbeeld:  

„1 … (jullie) … neu hier?“ 

„4 Kapitel 1 I  

Grammatik“ (117)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B + 4 (Het is 

een gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten dus 

„7 Kapitel 2 I 

Grammatik“ (119) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B 

(herkennen, thema’s 

hobby’s en vrije tijd).  

„1 Kapitel 1 C Grammatik“ 

(116)  

De stad Bremen staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 
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Kennis:  

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen; 

- De leerling kan woorden en 

zinnen herkennen over 

zichzelf aan anderen 

voorstellen / vragen of iemand 

anders zichzelf wil 

voorstellen;  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 
1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland/Oostenrijkweergeef

t: Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Oostenrijk en Duitsland 

weergeeft: Landeskunde; 

C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde.  

„3 … (jij) … schon 

vierzehn Jahre alt?” 

„5 Herr Wertmüller? (Hij) 

… … Schweizer“. 

„8 Herr Fenger, … (u) … 

schon mal in Österreich 

gewesen?“ (116). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

„4 (Wij) … … beide in 

Bremen geboren“ (116).  

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1C (Weergave van 

historische kennis over een 

beroemde Duitse 

kunstenares).  

„7 Käthe Kollwitz … eine 

berühmte Künstlerin“ 

(116). 

 

„2 Kapitel 1 C 

Grammatik“ (116) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B 

(herkennen)  

 „3… (jij) … noch keine E-

Mail-Adresse?“ 

„… (jullie) … viel Freunde 

in der Schule?“ 

„8 Frau Hünfeld, … (u) … 

eigentlich Geschwister?“ 

(116). 

 

  

wordt er een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

„1 Rolle A  Wer ist das? 

– Rolle B Das ist Eike“. 

„Rolle A  Ist das (een) 

Mädchen? – Rolle B  

Nein, das ist (een) 

Junge“. 

„2 Rolle A  Ich habe 

(geen) Telefonnummer, 

sondern (een) E-Mail-

Adresse. – Rolle B  Oh, 

hast du (geen) Telefon?. 

Und was ist (het) E-

Mail-Adresse?“ 

„Rolle A  

florian12@web.de. Rolle 

B  Danke. Ich habe zum 

Glück (een) Handy“. 

„3 Rolle A  Hast du 

Geschwister? – Rolle B  

Ich habe (een) 

Schwester. Und du?“ 

„Rolle A  Ich habe 

(geen) Geschwister. – 

Rolle B  Schade, aber 

deine Freundin Paula ist 

wie (een) Schwester für 

dich, oder?“ 

„4 Rolle A   Kennst du 

(een) Schweizerin? –

Rolle B: Nein, ich kenne 

überhaupt (geen) 

Schweizerin“ (117).  

Opdracht: 

„2 Wie heißt ihr / ihre 

Universität?“ 

„3 Was ist dein / deine 

Lieblingsfilm?“ 

„5 Mein / Meine Hobby ist 

Schlittschuhlaufen“. 

„6 Stehen euer / eure 

Filme schon im Internet?“ 

„7 Ist dein / deine 

Computer schon wieder 

kaputt?“ 

„9 Entschuldigung, Sie 

haben Ihr / Ihre 

Zeitungliegen lassen“. 

(119).  

Opdracht: 

„Kreise (omcirkel) die 

richtige Antwort ein“ 

(119). 

 

„8 Kapitel 2 Lernliste“ 

(120) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„5 Seit wann kannst du 

Ballett …?“ 

„7 Ich muss mal. Weißt du, 

wo die … ist?“ 

„8 Raoul macht eine 

Party. Kommst du auch 

…?“ 

„9 Machst du deine 

Hausaufgaben auch immer 

…?“ 

„10 Die Sonne scheint. 

Wollen wir mit dem Hund 

… …?“   

Opdracht: 

AB A). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien. 

 

„5 Kapitel 1 Lernliste 

Niederländisch-Deutsch“ 

(117-118) 

De steden Linz en Stuttgart 

staan op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 190 AB A). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

steden zien. 
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Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

„Arbeitet zu zweit. Übt 

mündlich auf Deutsch“ 

(117). 

 

„5 Kapitel 1 Lernliste 

Niederländisch-

Deutsch“ (117-118) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B  

Opdrachtentypologie: 

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

Bijvoorbeeld: 

„1 Nederlandse  Bist du 

…?“ 

„2 heten  Wie … Sie?“ 

„3 waarvandaan  … 

kommst du?“ 

„4 adres  Was ist Ihre 

…?“ 

„5 naam  Mein … ist 

Lina“ (117).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland 

en Oostenrijk).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B 

(Duitsland en 

Oostenrijk).  

„16 Oostenrijk  Ich bin 

in Linz geboren, in …“ 

(117). 

„21 stad  Stuttgart ist 

eine große … in 

Deutschland“ (118).  

 

Opdracht: 

„Ergänze. Wähle aus den 

angegebenen Wörtern. 

Zwei Wörter bleiben 

übrig“ (120). 

 

„9 Kapitel 2 Lernliste“ 

(120) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B (thema’s 

hobby’s en vrije tijd).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

„1 Rolle A  Hast du (hun 

teksten) gelesen? – Rolle B  

Nein aber dafür (jouw 

teksten)“. 

„2 Rolle A  Ist (jullie 

computer) wieder kaputt? 

– Rolle B  Ja, (onze 

computer) ist schon wieder 

kaputt“. 

„3 Rolle A  Interessierst 

du dich für (haar 

programma’s)? – Rolle B  

Nein eigentlich mehr für 

(zijn programma’s)“. 

„4 Rolle A   Ist Tanzen (uw 

hobby)? – Rolle B  Ja, und 

was ist (jouw hobby)?“ 

„5 Rolle A  Hast du (mijn 

foto’s) gesehen? – Rolle B  

Nein, ich habe (jouw 

foto’s) nicht gesehen“.   

„6 Rolle A  Nimmt Sascha 

(zijn gitaar) mi)? – Rolle B  

Nein, und (mijn gitaar) 

bleibt auch zu Hause“ 

(120).  
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„Ergänze das fehlende 

Wort. Du hast zwei 

Möglichkeiten: 1 

Schriftlich – Notiere 

deine Antworten und 

kontrolliere sie. 2 

Mündlich – Arbeitet zu 

zweit und wechselt 

einander ab. Lest den 

ganzen Satz vor“ (117).  

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit. A 

fragt, B antwortet. b 

Fertig? Wechselt dann die 

Rollen“ (120).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Lernübersicht

”  

121-129 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen / kan 

vragen of iemand anders zich 

wil voorstellen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

„Grammatik C“ (121) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1G 

“Het voltooid deelwoord 

van sterke werkwoorden 

wordt anders gevormd, net 

als in het Nederlands” 

(121). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„Hast du das für uns 

gemacht?“ 

„Was hast du 

fotografiert?“ (121). 

 

„Grammatik I“ (122) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„uw  Hier können Sie Ihre 

Karten für den Filmpark 

kaufen“. 

„Redemittel J“ (123-

124) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B (thema’s 

hobby’s en vrije tijd) + 4 

(Het is een gesprek 

tussen leeftijdsgenoten 

dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Bijvoorbeeld: 

„Was ist dein Hobby? – 

Ich gehe gerne ins 

Kino“. 

„Welche Filme guckst du 

gern? – Meine 

Lieblingsfilme sind 

Spielfilme“. 

„Was machst du, wenn 

du frei hast? – Dann 

gucke ich, was im 

Fernsehen kommt“. 

(123).  

 

„Extra 

L hören“ (128) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

D: stattfinden 

NL: plaatsvinden 

„stattfinden  Wann findet 

das Training statt?  

plaatsvinden“ (128).  

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B ( Duitse 

voetbalbegrippen).  

“der Towart  David is 

Towart beim FC Hennef 

05.  de keeper” (128).  

 

„Extra 

M lesen“ (128) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„verwenden  Wofür 

verwendet ihr das Internet 

In het Lernübersicht wordt 

herhaald wat de leerlingen 

tijdens hoofdstuk 2 hebben 

behandeld.  

 

„In der Klasse“ (129) 

Er is sprake van de ICC 

elementen kennis, houdingen 

en vaardigheden indien deze 

zinnen daadwerkelijk tijdens 

de Duitse les gebruikt worden 

door de leerlingen.  
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1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord;                           

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„euer (jullie)  Ist das euer 

Vater?“ 

„eure (jullie)  Ist das eure 

Mutter?“ (122).  

 

„Redemittel D“ (123) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + B  

Bijvoorbeeld:  „Machst du 

Sport? – Ich spiele Fußball 

und ich reite“. 

„Wann machst du das? – 

Fußball spiele ich am 

Dienstag und am 

Donnerstag“. 

„Haben Sie einen Ball? – 

Ja, klar. Das Spiel gegen 

die 7A ist in der Pause“ 

(123).  

 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch 

G Hören“ (127) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A (informele 

aanspreekvormen) + B 

(thema’s hobby’s en vrije 

tijd).  

„außer  Hast du noch 

andere Hobbys außer am 

Computer zu sitzen?  

behalve“. 

„der Verein  In bin in 

einem Handballverein.  

de vereniging“ 

„unbedingt  Du musst 

diesen Film unbedingt 

sehen.  per se, beslist“ 

(127).  

 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch 

H lesen“ (128)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

D: egal 

NL: maakt niet uit 

„egal  Du willst immer 

auffallen, egal, wo du 

bist.  maakt niet uit“ 

(128).  

eigentlich.  gebruiken“ 

(128).  

 

„In der Klasse“ (129) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

Bijvoorbeeld: 

„Hausaufgaben (N-D) Ich 

habe meine Hausaufgaben 

nicht gemacht. Ich habe 

mein Arbeitsbuch 

vergessen. Ich habe mein 

Heft vergessen. Ich habe 

einen Brief von meinen 

Eltern dabei. Auf welcher 

Seite ist das? Bin ich 

dran? Die Antwort ist C. 

Ich habe hier etwas 

anderes Aufgeschrieben. 

Ich verstehe nur Bahnhof! 

Kann ich die Antworten 

haben? Können Sie mir 

sagen, wie ich es 

aussprechen muss? Wo 

sind wir? Ich habe nicht 

aufgepasst. Ich möchte 

lieber nicht vorlesen“ 

(129).  

Kapitel 3 

Schmeckt’s? 

     

Teil I      

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 
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communicatieve 

competentie 

Tekstboek      

“A Sehen” 

42 
Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:                                   

1. B) Opdracht die kennis 

over Oostenrijke en 

Zwitserland weergeeft: 

Landeskunde. 

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

“Je ziet een tv-reportage 

over werken in een 

snackbar. A2” (42). 

„Döner Kebab“ (42) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B                                   

„In Österreich und der 

Schweiz wird meist der 

Name Kebab benutzt“ 

(42). 

 

 Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren:                          

De opdracht bij de video heeft 

niet relflectie op de situatie als 

doel (131-132 AB A): 

“Je ziet een tv-reportage over 

werken in een snackbar. A2” 

(42). 

 

Werkboek      

“A Sehen” 

131-132 
Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

„1 Im Dönerladen“ 

(131-132) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

 „1 Im Dönerladen“ (131-

132) 

Deze opdracht bij de video 

heeft niet relflectie op de 

situatie als doel (131-132). 
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in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

“A2  Je ziet een tv-

reportage over werken in 

een snackbar” (131). 

 

 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“A1 Je leert vragen te 

stellen in de klas” (131).  

„b Du siehst eine 

Videoreportage mit Dilek 

Üsük. Sieh dir die 

Einleitung an und 

beantworte die Fragen“ 

(131) 

„d Das Video ist in zwei 

Fragmente unterteilt. 

Lies folgende 

Behauptungen und 

kreuze während des 

Sehens an: richtig oder 

falsch?“ (132). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 
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Tekstboek      

“B Lesen” 

43 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Kreative Rezepte“ (43) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„Dass das nicht stimmt, 

bewiesen die jungen 

Besucher des Johanniter-

Jugendclubs Matrix in 

Leezen in den Winterferien 

bei einem Kochduell“ (43).  

  „Kreative Rezepte“ (43) 

Leezen staat niet op de  

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). 

Werkboek      

“B Lesen” 

132-133 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 
1F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„2 Kreative Rezepte“ 

(132-133) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

D: eng 

NL: dicht 

(132).  

Opdracht: 

„b Lies den Text und 

beantworte die Fragen. 3 

Was bedeuten diese 

Wörter? Verbinde“ (132).  

   

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“C Grammatik”  Can do-descriptoren: „Grammatik“ (44) „Grammatik“ (44)   
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44 Kennis: 
3A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 
1. G) Opdracht die kennis 

over het gebruik van de 

vreemde taal weergeeft. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1G 

“Als de stam van een 

werkwoord eindigt op –d of 

–t, wordt er bij de 

uitgangen –st (du) en –t 

(er/sie/es/man en ihr) in de 

tegenwoordige tijd een 

extra –e ingelast. Deze –e 

heet ook wel bindvocaal, 

omdat hij stam en uitgang 

met elkaar verbindt” (44).  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„Redest du mit Anna?“ 

(44). 

Werkboek      

“C Grammatik”  

133-136 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlijn.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal. 

 

De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

„3 Weißt du es noch?“ 

(133) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Was … du?“ 

„3 … ihr das Frühstück?“ 

„7 … Sie am Sonntag 

immer einen Salat?“ (133). 

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Form von machen“ (133). 

 

„4 Verben“ (133-134) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 D (Bindvocaal 

bij werkwoorden waarvan 

de stam op –d of –t eindigt) 

+ G  

„5 Übe das Schreiben“ 

(134) + „6 Übe das 

Schreiben“ (134) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

Opdracht 5: 

„1 mieten  … du den 

Laden?“ 

„6 trocknen  … ihr das 

Brot für die Vogel?“ 

„8 antworten  Warum … 

du nicht auf meine 

Frage?“ 

„9 schneiden … du mir 

ein Stück Kuchen ab, 

bitte?“ 

„10 arbeiten  Seit wann 

… ihr in diesem 

Gemüseladen?“ (134). 

Opdracht: 

„9 Übe das Sprechen“ 

(135-136) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten dus wordt 

er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

aan de hand van 

steekwoorden de vragen in 

het Duits en ook zelf de 

antwoorden van het 

gesprek in het Duits).   

Bijvoorbeeld: 

„10 Übe das Schreiben“ 

(136) 

De stad Berlijn staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

In deze opdracht wordt niet 

direct genoemd dat Berlijn de 

hoofdstad van Duitsland is. 
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Opdrachtentypologie: 

Kennis: 
1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde;                        

D) Opdracht om de 

voorkennis over het gebruik 

van de vreemde taal vast te 

stellen; 

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„1 Was kostet das 

Brötchen?“ 

„2 Warum redet ihr nicht 

mit mir?“ 

„3 Wie findest du das 

Mittagessen?“ (133).  

Opdracht: 

“a Bekijk de volgende 

zinnen. Wat valt je op bij 

de werkwoorden? b Bekijk 

C Grammatik in het TB op 

bladzijde 44. 4 Klopt jouw 

conclusie? 5 Wat is er bij 

du, er/sie/es/man en ihr 

anders dan je zou 

verwachten? Kijk en 

vergelijk met het 

werkwoord machen. 6 Wat 

is de reden voor deze 

uitzondering?” (133-134).  

„Ergänze die richtige 

Form“ (134).  

 

Opdracht 6: 

„1 antwoorden  Wann … 

ihr?“ 

“6 praten  Von welchem 

Imbiss … du?“ 

„7 rekenen  Warum … 

ihr den Preis aus?“ 

„10 wachten  Er … 

schon 30 Minuten auf 

dich!“ (134).  

Opdracht: 

„Übersetze und ergänze 

die richtige Form“ 

(134). 

„Rolle A  reden  am 

Telefon? – Rolle B Ja, … 

Nein, …“. 

„Rolle A  antworten  per 

E-Mail? – Rolle B  Ja, … 

Nein, …“ (136).  

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit. A 

stellt Fragen und B 

antworten. Beispiel Rolle 

A  Findet er das Essen 

lecker? – Rolle B  Nein, er 

findet das Essen nicht 

lecker. Of: Ja, er findet 

das Essen lecker. b Fertig? 

Wechselt dann die Rollen“ 

(135-136).  

 

„10 Übe das Schreiben“ 

(136) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“3 Hoe vind je het 

feestje?” 

“5 Hebben jullie gisteren 

lang gepraat?” 

“6 Heb je de e-mail van 

Sander al geopend?” 

(136).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

(Duitsland: hoofdstad).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

“1 Zij werkt in Berlijn” 

(136).  
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 Opdracht: 

„a Übersetze ins 

Deutsche“ (136).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“D Sprechen” 

45 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 
4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

 

„Redemittel“ (45) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten over het 

eten en drinken dus wordt 

er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Bijvoorbeeld: 

„Kommst du? Das 

Frühstück ist fertig!“ 

„Ich habe keinen Hunger. 

Ihr frühstückt ein bisschen 

zu früh“. 

„Dann nimm einfach etwas 

zu trinken!“ 

„Gut, ich nehme ein Glas 

Orangensaft“. 

„Orangensaft für dich! 

Trinkst du auch noch eine 

kalte Milch?“ 

„Nein, danke. Ich nehme 

aber einen Apfel“ (45).  

   

Werkboek      

“D Sprechen” 

136-142 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 
3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal; 

„12 Wie wird es gesagt?“ 

(137) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het zijn 

gesprekken tussen twee 

vrienden en tussen een 

moeder en zoon dus wordt 

„16 Wortschatz“ (139) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Willst du Cola …?“ 

„4 Willst du morgen das 

Essen …?“ (139).  

Opdracht: 

„23 Dialog“ (141) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten over het 

thema ontbijten dus wordt 

 



415 
 

C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

Kennis: 
4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Bijvoorbeeld: 

„1 Heb je zin in ijs? Hast 

du … auf Eis?“ 

„3 Jullie eten te vroeg. Ihr 

… zu früh“. 

„8 Trakteer je me op twee 

bolletjes ijs? Lädst du mich 

auf zwei … … ein?“ (137).  

Opdracht: 

„Höre dir den Beitrag 

noch mal an. Ergänze, wie 

es gesagt wird“ (137).  

 

„14 Wortschatz 

ergänzen“ (138) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten over het 

thema ontbijten, enquête 

over ontbijten dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„Hallo! Darf ich dich 

etwas fragen? Ich mache 

eine Umfrage zum Thema 

(ontbijt)… – Ja. Was willst 

du wissen?“  

„Was (ontbijten) … du 

normalerweise? – Meistens 

(drinken) … ich ein (glas 

melk) … … und (eten) … 

„Wähle das richtige 

Verb aus der Lernliste 

und ergänze die Sätze. Es 

sind mehrere 

Kombinationen möglich“ 

(139). 

 

„18 Sätze 

nachsprechen“ (139) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Bist du satt?“ 

„2 Magst du Gemüse?“ 

„5 Was isst du zu 

Mittag?“ (139). 

Opdracht: 

„a Liest im TB auf Seite 

45 die Ausspracheregeln 

für z, s en ss/ß. b Höre 

dir folgende Sätze an und 

sprich sie in der Pause 

nach“ (139). 

 

„19 Sätze Sprechen“ 

(140) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„4 Du musst die Zähne 

zusammenbeißen“ (140). 

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Lest 

einander die Sätze vor. 

Kontrolliert die 

Aussprache“ (140). 

 

„21 Übe die 

Redemittel“ (140) 

Opdrachtentypologie:  

Vaardigheden: 9 

er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen vertalen de 

Nederlandse zinnen in het 

gesprek naar het Duits).  

Bijvoorbeeld: 

“Rolle A  Wat wil je 

ontbijten? – Rolle B  Ik 

neem een glas 

sinaasappelsap”. 

“Rolle A  Wil je niets eten? 

– Rolle B  Ja, ik eet een 

broodje met aardbeienjam 

en nog twee broodjes met 

boter en kaas” (141).  

Opdracht:  

„a Übersetze das 

Gespräch. b Arbeitet zu 

zweit. Verteilt die Rollen. 

Sprecht den Dialog“ 

(141).  

 

„24 Endgespräch“ (142) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 ((Het is een 

gesprek tussen twee 

leeftijdsgenoten over het 

thema eetgewoonten dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 
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Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor 

omgang met het niet begrijpen 

van een woord in de vreemde 

taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

zwei (boterhammen) …“ 

(138). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

„Hallo! Darf ich dich 

etwas fragen?“ (138).  

 

Opdracht: 

„a Ergänze. Benutze die 

Lernliste. b Arbeitet zu 

zweit. Verteilt die Rollen. 

Sprecht den Dialog“ (138).  

 

„15 Wortschatz 

ergänzen“ (138-139) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 Magst du ein Stück 

…?“ (138). 

Opdracht: 

„Ergänze. Wähle aus den 

gegebenen Wörtern. 

Benutze die Lernliste. kaas 

– het kopje – appel – gebak 

– fruit – de winkel – de 

boter - glazen“ (138).  

(Uitleg van een strategie 

voor het omgaan met het 

niet begrijpen van een 

woord of zin in de 

Redemittel).  

„Schritt 2 – gemeinsam 

übersetzten und 

nachschlagen, was ihr 

nicht versteht“ (140). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

 

„Schritt 4 – Dialoge 

nachspielen und dabei 

die Rollen wechseln“ 

(140). 

 

Opdracht:  

„Übe die Redemittel D 

im TB auf Seite 45 in 

folgenden Schritten: 

[…]“ (140). 

 

„22 Wie sagt man?“ 

(140-141) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

“1 Wat jij wilt”. 

“2 Ik trakteer je”. (140). 

Opdracht:  

„Schreibe auf, wie man 

es auf Deutsch sagen 

kann“ (140).  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

de zinnen van het gesprek 

in het Duits waarbij zij zelf 

opgeschreven 

steekwoorden mogen 

gebruiken).  

Bijvoorbeeld: 

“Gastgeber  hoe laat / 

ontbijten – 

Austauschschuler …”. 

“Gastgeber  wat / 

ontbijten – 

Austauschschuler …”. 

“Gastgeber  wat / 

drinken– Austauschschuler 

…” (142).  

Opdracht:  

„Du hast einen 

Austauschschüler zu 

Besuch. Du möchtest ein 

guter Gastgeber sein und 

dich nach seinen 

Essgewohnheiten 

erkundigen (informeren). a 

Bereitet das Gespräch vor. 

Notiert euch Stichwörter, 

die ihr im Gespräch 

verwenden wollt. b 

Arbeitet zu zweit. Verteilt 

die Rollen und führt das 

Gespräch. Übt so lange, 

bis das Gespräch läuft“ 

(142).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 
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communicatieve 

competentie 

Tekstboek      

“E 

Wörterbuch” 

46 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

    

Werkboek      

“E 

Wörterbuch” 

142-143 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

    

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“F In der 

Klasse” 

46 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk 

de vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang 

met het niet begrijpen en 

niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

„F in der Klasse“ (46) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

„Wie schreibt man 

das?“ (46).   

  „F in der Klasse“ (46) 

Er is sprake van de ICC 

elementen kennis, 

houdingen en vaardigheden 

indien deze zin 

daadwerkelijk tijdens de 

Duitse les gebruikt wordt 

door de leerlingen.  
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vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde 

taal gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: 

gebruik van de Duitse taal. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287).  

Werkboek      

“F In der 

Klasse” 

143-144 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

4. De leerling “kan 

herkennen dat er 

afhankelijk van de relatie 

met een persoon of een 

specifieke situatie formele 

en informele 

aanspreekvormen zijn”.  

 
(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk 

de vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang 

met het niet begrijpen en 

niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij spreken. 

 

„26 In der Klasse“ 

(143-144) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (De docent 

spreekt de leerlingen met 

een informele 

aanspreekvorm aan,  

het gaat om vragen die 

een leerling aan de 

docent stelt en 

mededelingen van een 

leerling aan de docent. 

De leerling spreekt de 

docent met een formele 

aanspreekvorm aan).  

Bijvoorbeeld: 

„15 Können Sie es 

vielleicht an die … 

schreiben?“ 

„19 Können Sie das 

…?“ 

„21 Könnten Sie mir …, 

wie man das macht?“ 

(143-144).  

Opdracht: 

„26 In der Klasse“ 

(143-144) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het gaat 

om een gesprek tussen 

leerling en docent. De 

leerling spreekt de 

docent met een 

formele 

aanspreekvorm aan).  

Opdrachtentypologie

:  

- Kennis + houdingen 

+ vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(Voor de rol van 

leerling vertalen de 

leerlingen de zinnen 

van het Nederlands 

naar het Duits).  

Bijvoorbeeld: 

„Schüler  hulp nodig – 

Lehrer  Ja, was ist das 

Problem?“  
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Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde 

taal gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: 

gebruik van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge 

taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„d Ergänze die Sätze. 

Wähle aus den 

gegebenen Wörtern“ 

(143).  

„Schüler  heeft een 

vraag – Lehrer  Was 

möchtest du dens 

wissen?“ (144).  

Opdracht: 

„f Was sagst du als 

Schüler? Ergänze die 

Sätze. g Arbeitet zu 

zweit. Spielt das 

Gespräch. Wechselt 

am Ende auch die 

Rollen“ (144). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Zum 

Schluss” + 

“Nachbereitun

g”.  

145-147 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt 

het gebruik van informele 

aanspreekvormen in de 

Duitse taal.   

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van 

de mensen uit de andere 

cultuur in alledaagse 

situaties” kan leren. 

 

„1 Lernliste N-D“ (145) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„3 Kommst du jetzt? 

Das Essen ist schon …“. 

„6 Was willst du …? Ich 

habe Cola und 

Orangensaft“ (145).  

Opdracht: 

„Ergänze die fehlenden 

Wörter“ (145).  

 

„2 Grammatik“ (145-

146) 

Can do-descriptoren: 

„3 Redemittel“ (146) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

“Je hoeft niet te koken. 

Wij trakteren je” 

(146).  

Opdracht: 

„Übersetze ins 

Deutsche“ (146).  

 

„4 Lernliste D-N“ 

(147) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„Nachbereitung“ (147) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

“A2 Ik kan een tv-

reportage over werken 

in een snackbar 

begrijpen” (147).  

 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen 

+ vaardigheden: 4 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 
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(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk 

de vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang 

met het niet begrijpen en 

niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde 

taal gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: 

gebruik van de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte 

“realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, 

waardoor de leerling leert 

zich cultureel passend te 

gedragen. 

 
(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Kennis: 3A 

„1 tekenen  … du 

gern?“ 

„2 wachten  … ihr auf 

Saskia?“ 

„5 praten  … ihr über 

die Rechnung?“ 

„9 werken  Wie lange … 

du schon in diesem 

Supermarkt?“ (145). 

Opdracht: 

„Übersetze und ergänze 

die richtige Form“ 

(145). 

„3 Schneidest du bitte 

… … für den Döner?“ 

„4 Hast du genug 

Geld bei dir? … … ist 

übervoll“ (147). 

Opdracht: 

„Welches Wort passt 

zu welchem Satz? 

Ergänze das richtige 

Wort. Zwei Wörter 

bleiben übrig“ (147).  

“A1 Ik kan vragen 

stellen in de klas” (147).  

 

 

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 
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communicatieve 

competentie 
Tekstboek      

“Landeskunde” 

47 
Can do-descriptoren 

Kennis:  

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlin.  

 

2. C) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in 

Duitsland uiteenzetten”: de 

leerling kent typische 

gerechten uit Duitsland. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: 

“Zentralverband des 

Deutschen Bäckerhandwerks 

in Berlin“ (Neue Kontakte 

2013a: 47), Duitse 

boordsoorten, Duits 

broodregister; 

C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde. 

 

„Brot soll Weltkulturerbe 

werden“ (47) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 2C 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B 

„Dass Brot für die 

allermeisten Menschen in 

Deutschland zum 

Frühstück oder zur 

Mittagspause gehört – 

selbstverständlich“ (47).  

 

Can do-descriptoren 

Kennis: 1 A + B  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B  

“Zentralverband des 

Deutschen 

Bäckerhandwerks in 

Berlin“ (47).  

 

„Das es viel mehr als ein 

Nahrungsmittel ist, 

nämlich ein Kulturgut, 

davon ist zumindest der 

Zentralverband des 

Deutschen 

Bäckerhandwerks in Berlin 

überzeugt“ (47). 

 

 

„Brot soll 

Weltkulturerbe 

werden“ (47)  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1C 

„Warum hat 

Deutschland so viele 

Brotsorten? Warum hat 

ausgerechnet die 

deutsche Brotkultur eine 

so extreme Vielfalt 

hervorgebracht? 

Schließlich würde in 

Deutschland das Brot, 

das auch schon die 

Ägypter kannten, bereits 

vor der Christianisierung 

gebacken. […] die 

Grundlage für das 

typisch deutsche Brot: In 

zwei Dritteln aller 

deutschen Brotsorten 

steht Roggen auf der 

Zutatenliste. Aber auch 

Hafer, Gerste und Dinkel 

oder Zwiebeln, Nüsse, 

besondere Körner und 

Gewürze kommen gern 

mal mit in den Teig. Der 

Grund für die enorme 

Sortenvielfalt in 

Deutschland: die 

Kleinstaaterei 

vergangener 

Jahrhunderte. 

Deutschland war im 

„Brot soll 

Weltkulturerbe werden“ 

(47) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B 

(Duits broodregister, 

verschillende Duitse 

broodsoorten).  

„Deutsches Brotregister. 

Verschiedene Quellen 

nennen die immer gleichen 

Zahlen: In Deutschland 

soll es derzeit rund 300 

Brotsorten und 1.200 

Arten von Kleingebäck 

geben. Überraschend ist 

aber, dass niemand weiß, 

ob diese Zahlen wirklich 

stimmen. Deshalb wurde in 

Februar 2011 ein 

‚Deutsches Brotregister‘ 

erstellt. Bäcker sollen über 

die Internetseite 

www.brotregister.de 

Brotrezepte einreichen. 

Diese werden gesammelt 

und bewertet. Anhand der 

genauen Rezepturen 

entscheiden die 

Wissenschaftler, welches 

Brot tatsächlich eine 

eigene Sorte darstellt und 

welches nicht“ (47). 

 

„Die vielen Namen. 

Ausländer, die in 

„Brot soll Weltkulturerbe 

werden“ (47) 

De stad Berlin staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

In deze tekst wordt niet direct 

genoemd dat Berlijn de 

hoofdstad van Duitsland is. 
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

Hochmittelalter 

durchzogen von Grenzen. 

Es bestand aus vielen 

kleinen Herzogtümern 

und unabhängigen 

Städten. Ganz anders als 

zum Beispiel Frankreich 

und England, die viel 

früher eine 

Zentralregierung hatten. 

Frankreich und England 

entwickelten dadurch 

eine viel einheitlichere 

Brotkultur. Die 

Zersplitterung 

Deutschlands führte 

hingegen dazu, dass 

Brotformen von Gebiet 

zu Gebiet völlig 

unterschiedlich sein 

konnten“ (47). 

Deutschland eine Bäckerei 

betreten, sind immer 

wieder amüsiert über die 

vielen, meist 

unaussprechlichen Namen: 

Was etwa im 

Hochdeutschen als 

Brötchen verkauft wird, 

heißt in den verschiedenen 

Himmelsrichtungen 

Semmel, Wecke, Schrippe, 

auch Schusterjunge oder 

Pfenningmuggel. Gut, dass 

man auch mit dem Finger 

auf das zeigen kann, was 

man haben möchte!“ (47).  

Werkboek      

“Landeskunde” 

148-149 
Can do-descriptoren 

Kritisch cultureel 

bewustzijn / politieke 

educatie:   

9 + 10. Indirecte vergelijking 

tussen werelderfgoed in 

Duitsland en in Nederland.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Duitse 

broodsoorten; 

„27 Brot soll 

Weltkulturerbe werden“ 

(148-149) 

Can do-descriptoren 

Kritisch cultureel 

bewustzijn / politieke 

educatie:  9 + 10 

(Indirecte vergelijking 

tussen werelderfgoed in 

Duitsland en in Nederland).  

In het tekstboek (47) wordt 

een mogelijke optie voor 

werelderfgoed in Duitsland 

voorgesteld en leerlingen 

zoeken een aantal 

voorbeelden van 

werelderfgoed in Duitsland 

„27 Brot soll 

Weltkulturerbe 

werden“ (148-149) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 B + C  

“6 Was is de basis voor 

het Duitse brood?” 

“7 Wat is een 

Pumpernickel?” 

“8 Wat is de oorzaak van 

de vele broodsoorten in 

Duitsland?” 

“9 Waarom willen de 

Duitse bakkerijen een 

Brotregister?” 

“Noem minstens vijf 

synoniemen voor het 

„27 Brot soll 

Weltkulturerbe werden“ 

(148-149) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B 

(Duitse broodsoorten).  

“11 Noem minstens vijf 

voorbeelden van Duits 

werelderfgoed die je zou 

willen bezoeken. Gebruik 

als hulp de website 

www.unesco.de.” (148).  

  

“12 Schrijf de juiste naam 

onder het juiste plaatje. 

Roggenbrot – Brezel – 
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C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

in opdracht c (148). In deze 

opdracht, opdracht 2, 

noemen ze een aantal 

voorbeelden uit Nederland, 

waardoor dit indirect met 

elkaar vergeleken wordt.  

“2 Noem minstens drie 

voorbeelden van 

Nederlands 

werelderfgoed” (148).  

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B 

(Duits brood).  

“4 Waarom is Duits brood 

zo bijzonder?” (148).  

 

Opdracht: 

„a Sieh dir den 

Landeskundetext im TB auf 

Seite 47 an. Beantworte die 

Fragen“ (148).  

Duitse woord Brötchen” 

(148).  

 

Opdracht: 

„b lies zuerst die Fragen 

und anschließend den 

Text. Beantworte die 

Fragen“ (148).  

 

Pumpernickel – Weißbrot 

– Sesambrötchen“ (149).   

 

Opdracht: 

„c Beantworte zum 

Schluss folgende Fragen“ 

(148). 

Teil II      

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“G Hören” 

48 
Can do-descriptoren 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

“Je leert een eenvoudige 

uitnodiging te schrijven. 

A1” (48).  
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kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287).  

Werkboek      

“G Hören” 

150-151 
Can do-descriptoren 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

“A1  Je leert een 

eenvoudige uitnodiging te 

schrijven” (150).  
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“H Lesen” 

49 
Can do-descriptoren 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: voormalig 

astronaut en professor Ernst 

Messerschmid.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

„Sterneküchen im 

Weltraum“ (49) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 4 (Een interview 

tussen een krant 

(Süddeutsche Zeitung) en 

de sterrenkok Harald 

Wohlfahrt, twee volwassen 

personen die elkaar niet 

kennen, dus wordt er een 

formele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B 

„SZ Was haben Sie den 

Astronauten denn 

serviert?“ 

„SZ: Hat es Ihnen denn 

geschmeckt?“ 

„SZ: Wie kamen Sie denn 

zu dieser exklusiven 

Bestellung?“ 

„SZ: Sie haben das 

gefilmt? Wieso das denn?“ 

„Wohlfahrt: […] Stellen 

Sie sich vor, da würde was 

passieren“. 

„SZ: Arbeiten Sie denn 

schon am nächsten 

Menü?“ (49).  

„Sterneküchen im 

Weltraum“ (49) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B 

(Voormalig astronaut en 

professor Ernst 

Messerschmid).  

„Vor drei Jahren kam 

Professor Ernst 

Messerschmid – ein 

ehemaliger Astronaut – 

in die 

Schwarzwaldstube“ (49). 

„Sterneküchen im 

Weltraum“ (49) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B  

„1 Schwäbisch = aus 

Schwaben. Das ist ein 

Gebiet im mittleren und 

südöstlichen Bereich des 

Bundeslandes Baden-

Württemberg und im 

südwestlichen Teil von 

Bayern“ (49). 

„Sterneküchen im 

Weltraum“ (49) 

De deelstaat Baden-

Württemberg staat op de kaart 

van Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 190 AB A). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

deelstaat zien.  
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Werkboek      

“H Lesen” 

151-152 
Can do-descriptoren 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: kok Harald 

Wohlfahrt, Süddeutsche 

Zeitung.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

„29 Sterneküche im 

Weltraum“ (151-152) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (kok Harald 

Wohlfahrt).  

“5 Harald Wohlfahrt is 

A een bekende Duitse 

astronaut. 

B een bekende Duitse 

journalist. 

C een bekende Duitse kok” 

(151).  

Opdracht: 

„a Sieh dir den Text und 

das Foto im TB auf Seite 

49 an. Beantworte die 

Fragen“ (151).  

„29 Sterneküche im 

Weltraum“ (151-152) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B 

(Süddeutsche Zeitung). 

“6 In de tekst komt 

steeds de afkorting SZ 

tegen. Waar denk je dat 

deze afkorting voor 

staat?” (151). 

Opdracht: 

„b Lies zuerst die 

Fragen und anschließend 

den Text. Beantworte die 

Fragen“ (151). 

  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“I Grammatik” 

50 
Can do-descriptoren 

Kennis:  

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

„Grammatik“ (50)  

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A 

„Hast du einen Euro für 

mich?“ 

„Ich habe Cola für dich 

bestellt“. 

„Hast du ein Wasser für 

ihn?“ 

„Haben Sie die Rechnung 

für uns?“ 

„Ich habe für euch 

bezahlt!“ 

„Für Sie koche ich gleich 

Nudeln“. 
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„Für wen hast du das 

mitgebracht?“  

„4 Gegen wen spielt ihr 

morgen?“ (50). 

Werkboek      

“I Grammatik” 

152-156 
Can do-descriptoren 

Kennis:  

2. C) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in 

Duitsland uiteenzetten”: de 

leerling kent typische 

gerechten uit Duitsland.   

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

„30 Weißt du es noch?“ 

(152-153) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A 

„1 jij  Magst … Reis?“ 

„5 u  Haben … schon 

gewählt?“ 

„7 jullie  Versucht … 

pünktlich zu sein, bitte?“ 

„8 jullie  … bestellt immer 

das gleiche Gericht“ (152).  

Opdracht: 

„Übersetze die 

Personalpronomen“ (152).  

 

„31 Das 

Personalpronomen“ (153) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„4 Ihr habt heute 

gewonnen. Gestern haben 

wir gegen … gewonnen“. 

„5 Wer ist das?  Für … 

hast du es bestellt?“ 

„6 Was ist das?  Gegen … 

hast du das getauscht 

(geruild)?“ (153).  

Opdracht: 

„Höre dir folgende Sätze 

an und ergänze“ (153). 

 

„33 Übe das Schreiben“ 

(154) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A 

„2 voor jou  Orangensaft 

… …! Bitte sehr!“ 

„3 voor wie … … hast du 

die Cola bestellt?“ 

„4 voor jullie  Ich 

reserviere … … um 20 

Uhr“. 

„5 voor u  Ein Fruchteis 

mit Zitrone … …!“ 

„6 voor ons  Haben Sie 

… … einen Tisch 

draußen?“ 

„7 voor jullie  Einmal 

die Nudeln mit Fisch. 

Und … …?“ (154).  

Opdracht: 

„Übersetze ins 

Deutsche“ (154).  

 

Can do-descriptoren 

Kennis: 2C 

„8 voor mij   Ein Stück 

Schwarzwälder 

Kirschtorte … … bitte“ 

(154). 

 

„34 Übe das Schreiben 

mit dem Akkusativ“ 

(155) 

Can do-descriptoren 

„36 Übe das Sprechen“ 

(155) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A De leerlingen 

vormen zinnen met “wir, 

Sie, sie, ich, du, ihr en er” 

(155).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen vormen zelf 

(aan de hand van 

voorgegeven woorden) de 

zinnen in het Duits tijdens 

het gesprek).  

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit. A 

stellt Fragen wie im 

Beispiel und B antwortet.  

Beispiel A  das Brötchen – 

ich. Ist das Brötchen für 

mich? B  sie. Nein, das 

Brötchen ist für sie. b 

Fertig? Wechselt dann die 

Rollen“ (155). 

 

„37 Übe das Sprechen“ 

(156) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen 

leeftijdsgenoten / 

 



428 
 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

„32 Die Präpositionen mit 

dem Akkusativ“ (153-

154) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1 Durch wen hast du das 

erfahren?“ 

„2 Das ist für dich, 

Hanna“. 

„3 Wenn wir gegen euch 

Fußball spielen, verlieren 

wir immer“ (153).  

Opdracht: 

“c […] Onderstreep in de 

onderstaande zinnen elke 

keer als je een persoonlijk 

of een vragend 

voornaamwoord in de 

accusatief tegenkomt, het 

woord dat hiervoor zorgt”. 

(153). 

 

 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1 voor jullie  Die 

Gläser sind … …“ 

„2 zonder mij  Du kannst 

nicht … … leben!“ 

„3 om jou  Alles dreht 

sich nur … …!“ 

„6 voor wie … … hast du 

das Eis gekauft?“ (155).  

Opdracht: 

„Ergänze die richtigen 

Formen“ (155). 

 

„35 Das richtige Wort“ 

(155) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A 

„2 Ist das … (u) … ein 

Problem?“ 

„4 Sie haben das … 

(ons) … erfahren“. 

„5 … (wie) … spielst du 

morgen Fußball?“  

„6 Das Handy habe ich 

… (jou) … gekauft“. 

„8 Wir sind … (jullie) … 

über das Treffen 

informiert worden“ 

(155).  

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Präposition und 

übersetze das Pronomen. 

voor – zonder – door – 

tegen – om“ (155). 

 

 

 

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt. Wanneer de gast 

een cola bestelt bij de ober 

wordt een formele 

aanspreekvorm gebruikt, 

omdat deze twee personen 

elkaar niet kennen). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld:  

„1 Rolle A  Hast (je) auch 

(voor mij) bestellt? – Rolle 

B  Nein, sollte (ich) denn 

(voor jou) bestellen? Das 

hast (je) nicht gesagt“.                   

„Rolle A  (Je) kannst 

nichts (zonder mij), oder? 

(Ik) muss immer alles 

sagen! Na gut, (ik) möchte 

eine Cola. – Rolle B  Herr 

Ober, bringen (u) bitte ein 

Cola (voor haar)?“ (156). 

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit. A 

stellt Fragen, B antwortet. 

b Fertig? Wechselt dann 

die Rollen“ (156).  

 

„38 Übe das Schreiben“ 

(156) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“2 Ik maak me (mir) 

zorgen om jou”. 

“3 Wij tennissen graag 

tegen jullie”. 
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“5 Door wie heb je 

daarvan (davon) gehoord 

(erfahren)?” (156). 

Opdracht: 

„Übersetze ins Deutsche“ 

(156). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“J Sprechen” 

51 
Can do-descriptoren 

Kennis:  

3. C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

„Redemittel“ (51) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 4 

(Het is een gesprek tussen 

een ober en een gast. In 

deze situatie wordt een 

formele aanspreekvorm 

gebruikt, omdat deze twee 

personen elkaar niet 

kennen).  

Bijvoorbeeld: 

„Herr Ober! Zahlen bitte“. 

„Einmal die Nudeln mit 

Fisch. Und für Sie?“ 

„[…] Was möchten Sie 

trinken?“ 

„Bringen Sie eine Flasche 

Mineralwasser mit zwei 

Gläsern“.  

„Entschuldigen Sie bitte. 

Ihr Tisch ist noch besetzt“ 

(51).  

„Redemittel“ (51) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 2C 

„Guten Abend, wir 

haben einen Tisch 

reserviert, auf der 

Terrasse. Mein Name ist 

Fischer“ (51).  

  

Werkboek      

“J Sprechen” 

156-163 
Can do-descriptoren 

Kennis:  

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

„39 Redemittel in der 

Praxis“ (156-157)  

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A 

„50 Was sagt man, 

wenn…“ (161) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A 

„53 Dialog“ (162-163) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

bekenden die met elkaar 
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informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

„7 A Warum probierst du 

das Huhn nicht?“ 

„8 B Bist du sauer auf 

mich?“ 

„10 B Entschuldigen Sie, 

bitte“ (157).  

Opdracht: 

„Du hörst ein Gespräch in 

einem Restaurant. Höre dir 

den ganzen Beitrag an. 

Kreuze an, was du hörst“ 

(156).  

 

„40 Wie wird es gesagt?“ 

(157-158) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A 

„Wat wilt u drinken? Was 

… Sie …?“ (158).  

Opdracht: 

„Höre dir den Beitrag 

noch mal an. Ergänze, wie 

es gesagt wird“ (157).  

 

„43 Wortschatz 

ergänzen“ (159) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„2 vruchtenijs  Isst du 

gerne …?“ (159). 

Opdracht: 

„Ergänze. Benutze die 

Lernliste“ (159).  

„45 Wortschatz 

ergänzen“ (160) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A 

„1 je wilt weten wat 

iemand wil drinken? Was 

möchten Sie trinken?“ 

„3 je wilt vragen of er 

zout en peper is. Haben 

Sie auch Salz und 

Pfeffer?“ (161).  

Opdracht: 

„Kreuze die richtige 

Antwort an. Wat zeg je 

als…“ (161).  

 

„51 Übe die 

Redemittel“ (162) 

Opdrachtentypologie:  

vaardigheden: 9 

Uitleg van een strategie 

voor het omgaan met het 

niet begrijpen van een 

woord of zin in de 

Redemittel:  

„Schritt 2 – gemeinsam 

übersetzten und 

nachschlagen, was ihr 

nicht versteht“ (162). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

„Schritt 4 – Dialoge 

nachspielen und dabei 

die Rollen wechseln“ 

(162). 

 

Opdracht:  

„Übe die Redemittel J im 

TB auf Seite 51 in 

folgenden Schritten: 

[…]“ (162). 

naar een restaurant gaan 

dus wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen vertalen de 

zinnen van het gesprek uit 

het Nederlands naar het 

Duits).  

Bijvoorbeeld: 

“Rolle A  Dit is een leuk 

(nettes) restaurant! Ga je 

mee? – Rolle B Ja ik 

kom”. 

“Rolle A  Waar wil je 

zitten? Op het terras of in 

het restaurant? – Rolle B  

Liever in het restaurant, 

op het terras is het een 

beetje koud. En ik wil 

graag bij het (am) raam 

zitten” (163).  

Opdracht: 

„a Übersetze das 

Gespräch. b Arbeitet zu 

zweit. Verteilt die Rollen. 

Sprecht den Dialog“ (162-

163).  

 

„54 Endgespräch“ (163) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen gasten en 

een ober in een restaurant).  

Opdrachtentypologie:  
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Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor 

omgang met het niet begrijpen 

van een woord in de vreemde 

taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

„8 Ich wünsche Ihnen 

einen … …!“ 

„10 Wir möchten essen. 

Bringen Sie uns die …, 

bitte?“ (160).  

Opdracht: 

„Ergänze. Wähle aus den 

gegebenen Wörtern. 

Benutze die Lernliste. lepel 

– menukaart – rekening – 

reserveren – stoel – eet 

smakelijk – droog – 

betalen – heet - suiker“ 

(160).  

 

„47 Sätze nachsprechen“ 

(160) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A (formele 

aanspreekvormen).  

„2 Entschuldigen Sie 

bitte“. 

„4 Ihr Tisch ist noch 

besetzt“. 

„8 Bringen Sie eine 

Flasche Mineralwasser“ 

(160).  

Opdracht: 

„b Höre dir folgende Sätze 

an und sprich sie in der 

Pause nach“ (160).  

 

„52 Wie sagt man?“ 

(162) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A 

“2 Wat wil je drinken?” 

“3 Neemt u mij niet 

kwalijk”. 

“6 Een fles 

mineraalwater voor u!” 

“7 Ik drink een cola. Op 

je gezondheid!” 

“8 Ober! Brengt u mij 

nog een glas water?” 

(162). 

 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3C 

“10 Goedenavond, we 

hebben voor een groep 

(Gruppe) gereserveerd” 

(162). 

 

Opdracht: 

„Schreibe auf, wie man 

es auf Deutsch sagen 

kann“ (162).  

 

 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

de zinnen van het gesprek 

in het Duits. Tijdens het 

gesprek gebruiken de 

leerlingen alleen zelf 

opgeschreven 

steekwoorden). 

Opdracht: 

„Arbeitet zu dritt. Ihr 

möchtet in der Stadt etwas 

Warmes essen. Ihr bestellt 

etwas in einem Restaurant, 

aber einiges geht schief. 

Verteilt die Rollen A, B 

und C und führt das 

Gespräch“ (163).  

„a Bereitet das Gespräch 

vor. Notiert euch 

Stichwörter, die ihr im 

Gespräch verwenden 

wollt. b Führt das 

Gespräch. Übt so lange, 

bis das Gespräch läuft. c 

Wechselt die Rollen und 

führt das Gespräch noch 

zweimal. Jeder soll am 

Ende einmal im Restaurant 

gearbeitet haben“ (163).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“K Schreiben” 

52 
Can do-descriptoren 

Kennis:  

„K Schreiben“ (52) 

Can do-descriptoren 

„K Schreiben“ (52) 

Can do-descriptoren: 

 „K Schreiben“ (52) 
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4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

3. C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + 

vaardigheden: 

7. Een indirecte 

“ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers” door middel 

van een medium waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Kennis: 3C 

„Hallo du,“ (52). 

 

Can do-descriptoren 

Kennis: 4 (Het is een 

uitnodiging aan vrienden 

dus wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

„Gibst du mir Bescheid, 

wenn du nicht kommen 

kannst“ (52).  

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Kennis + 

Vaardigheden: 7 

Een uitnodiging per mail 

van Sandra aan haar 

vrienden.  

Bijvoorbeeld: 

„am Freitag, den 28. 

August, werde ich 

fünfzehn Jahre alt. 

Deshalb feiere ich am 

Wochenende, genauer – 

am Sonntag, den 30. 

August – meinen 

Geburtstag. Dazu lade 

ich dich ganz herzlich 

ein. Ab halb neun geht’s 

bei mir zu Hause, in der 

Weißgerbergasse 7, 

mächtig los“ (52).  

 

De opdrachten in het 

werkboek bij deze tekst 

hebben niet relflectie op de 

situatie als doel (164-166 AB 

A). 

 

Werkboek      

“K Schreiben” 

164-166 
Can do-descriptoren 

Kennis: 

„56 Diktat“ (164) 

Can do-descriptoren 

„58 Schreibmittel“ 

(165) 

„59 Schreiben“ (166) 

Can do-descriptoren 
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3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

Kennis: 4 

(Het is een uitnodiging aan 

vrienden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

„2 Ich lade dich … … zu 

meiner Party am … ein“ 

(164).  

Opdracht: 

„a Höre dir das Diktat an 

und schreibe mit. Höre dir 

das Diktat eventuell 

zweimal an. b Arbeitet zu 

zweit. Les euch reihum das 

Diktat vor. Tauscht auch 

die Rollen“ (164).  

 

„57 Schreibregel“ (164-

165) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A 

 „6 Möchten Sie auf der 

Terrasse / Terraße sitzen?“ 

„Möchten Sie den Döner 

mit scharfer Sosse / 

Soße?“ (165). 

Opdracht: 

„Lies die Sätze in der 

ersten Spalte. Kreuze an, 

ob der Vokal kurz oder 

lang ist oder ob es ein 

Zwielaut (tweeklank) ist. 

Schreibe das richtige Wort 

in die letzte Spalte“ (165).  

Can do-descriptoren 

Kennis: 4 

(Het is een uitnodiging 

aan vrienden dus wordt 

er een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt).  

 “4 Ik nodig je van harte 

uit”. 

“6 Bereid je maar voor 

op een te gekke party met 

harde muziek en veel 

eten en drinken” (165). 

Opdracht: 

„a Übersetze ins 

Deutsche. Benutze K 

Schreiben im TB auf 

Seite 52. b Höre dir die 

Lösungen an. Hattest du 

alles richtig?“ (165).  

  

Kennis: 2C + 4 (Het is een 

uitnodiging aan vrienden 

dus wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

(De leerlingen schrijven 

een uitnodiging voor een 

verjaardag in het Duits).   

„Schreibe eine Einladung 

zu deinem Geburtstag an 

Mark. Benutze deine 

Schreibmittel. Verarbeite 

folgende Aufgaben. 

1 Schrijf een passende 

aanhef; 2 vertel wanneer 

je jouw verjaardag gaat 

vieren en hoe oud je 

wordt;3 vertel dat je een 

verjaardagsfeestje bij jouw 

thuis wilt geven; 

4 nodig jouw vriend Mark 

uit; 5 vertel hoe laat jouw 

feestje begint; 6 vertel wat 

jouw gasten op het feestje 

te eten en te drinken 

kunnen verwachten; 7 sluit 

netjes af“ (166). 
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Zum Schluss” 

+ 

“Nachbereitung

”  

167-169 

Can do-descriptoren 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

„1 Lernliste N-D“ (167) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A 

„5 Hast du für uns schon 

einen … reserviert?“ 

„9 Ihre Hamburger, bitte. 

Ich wünsche Ihnen einen … 

…!“ 

„10 Wir möchten gerne 

etwas essen. Bringen Sie 

uns bitte die …!“ (167). 

Opdracht: 

„Ergänze die fehlenden 

Wörter“ (167). 

 

„2 Grammatik“ (167) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A 

„1 jullie  Ist das Eis für 

…?“ 

„2 wij  Warum bist du 

gegen …?“ 

„3 jij  Ich bestelle nicht 

ohne …“. 

„5 u  Ich habe ein leckeres 

Brötchen für …“. 

„8 jullie  Das Essen macht 

mir keinen Spaß ohne …“ 

(167).   

Opdracht: 

„3 Redemittel“ (168) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A 

“1 Wilt u de 

menukaart?” 

“2 Momentje, 

alstublieft”. 

“3 Brengt u mij nog twee 

glazen?” 

“6 Hopelijk heb je niet te 

veel gedronken”. 

“9 Ik zou graag de 

rekening willen, 

alstublieft” (168). 

Opdracht: 

„Übersetze ins 

Deutsche“ (168).  

 

„4 Lernliste D-N“ (168) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„3 Warum weinst du? 

Was ist … los?“ 

„5 Hast du den Tisch im 

Restaurant … 

reserviert?“ (168). 

Opdracht: 

„Welches Wort passt zu 

welchem Satz? Ergänze 

das richtige Wort. Zwei 

„Nachbereitung“ (169) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

“A1  Ik kan een 

eenvoudige uitnodiging 

schrijven” (169). 
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

„Setze die richtige Form 

ein“ (167). 

Wörter bleiben übrig. da 

– denn – es gibt – hinter 

– manche – passieren – 

schon - zuerst“ (168). 

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Praxis” 

53 
Can do-descriptoren 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken. 

 

2. C) De leerling “kan zijn 

basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in 

Duitsland uiteenzetten”: de 

leerling kent typische 

gerechten uit Duitsland en 

Oostenrijk. 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

„P-Karte“ (53) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Menukaart samenstellen. 

Je gaat een menukaart 

samenstellen en een 

maaltijd bestellen of 

verkopen van de 

menukaart” (53).  

„Hauptgerichte“ (53) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 2C 

„Wiener Schnitzel“ (53) 

 

„Nachspeisen“ (53) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 2C 

 „Rote Grütze mit 

Vanillesoße“ 

„Kaiserschmarrn“ 

„Apfelstrudel“ 

„Schwarzwälder 

Kirschtorte“ (53).  

„Praxis“ (53) 

Can do-descriptoren 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„Restaurant: ‘Thüringer 

Hof’ in Leipzig“ (53).  

„Praxis“ (53) 

De stad Leipzig staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  
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het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287).  

Werkboek      

“Praxis” 

170-171 
Can do-descriptoren 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

„P-Karte“ (170) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Menukaart samenstellen. 

Je gaat een menukaart 

samenstellen en een 

maaltijd bestellen of 

verkopen van de 

menukaart” (170). 

„60 Praxix“ (170-171) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

„Vorbereitung 

Ihr werdet zu zweit eine 

deutsche Speisekarte 

zusammenstellen. 

Danach kommt jemand 

in euer Restaurant und 

bestellt etwas von der 

Karte“ (170). 

„Ausführung 

Bereitet jetzt das 

Gespräch vor. Benutzt 

dafür die Redemittel aus 

diesem Kapitel. Kunde: 

Du bestellst in einem 
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4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287).   

Restaurant eine Mahlzeit 

von der Speisekarte. Du 

hast eine Beschwerde 

über die Bestellung. Du 

besprichst das mit dem 

Kellner. Kellner: Du 

nimmst die Bestellung 

auf. Du reagierst auf die 

Beschwerde“ (170). 

„Bildet zwei Teams. 

Team 1 sind die Kunden 

und Team 2 sind die 

Kellner. Die Teams 

bilden zwei Kreise: Die 

Kunden stehen im 

Aussenkreis und die 

Kellner im innenkreis. 

Die Kunden fangen an 

mit dem Gespräch. Sie 

bestellen etwas von der 

Speisekarte und 

besprechen die 

Beschwerde über die 

Bestellung mit dem 

Kellner. Die Kellner 

nehmen die Bestellung 

auf und reagieren auf die 

Beschwerde. Ihr wechselt 

die Rollen“ (171).  

Extra      

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“L Hören” 

54 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

2. C) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

„Voll eklig – was isst man 

anderswo?“ (54)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2C 

  „Voll eklig – was isst man 

anderswo?“ (54)  

Er worden niet alleen typische 

gerechten uit Duitsland 
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van het dagelijkse leven in 

Duitsland uiteenzetten”: de 

leerling kent typische 

gerechten uit Duitsland. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

Op een foto is de 

Milbenkäse uit Sachsen-

Anhalt te zien.  

getoond, maar ook uit andere 

Europese landen zoals, 

Surströmming, Hákarl,  Casu 

Marzu, Smalhove, 

Froschschenkel, Pressack (54 

TB, 172-173 AB A).  

Werkboek      

“L Hören”  

172-174 
Can do-descriptoren 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

2. C) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in 

Duitsland uiteenzetten”: de 

leerling kent typische 

gerechten uit Duitsland. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„61 Hören“ (172-174) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 2C 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

Bijvoorbeeld:  

„3 B Milbenkäse“ 

„A Bayern, Deutschland“ 

„C Sachsen-Anhalt, 

Deutschland“ (172).  

Opdracht: 

„Lies vor dem Hören 

folgende Frage. Höre dir 

den Text an und 

beantworte die Frage. Um 

welches Gericht aus 

welchem Land geht es? 

Wähle aus“ (172).  

  „61 Hören“ (172-174) 

De deelstaten Bayern en 

Sachsen-Anhalt staan op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de deelstaten zien. 

 

Er worden niet alleen typische 

gerechten uit Duitsland 

getoond, maar ook uit andere 

Europese landen zoals, 

Surströmming, Hákarl,  Casu 

Marzu, Smalhove, 

Froschschenkel, Pressack (54 

TB, 172-173 AB A). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 
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communicatieve 

competentie 

Tekstboek      

“M Lesen”  

55 
Can do-descriptoren 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

2. C) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in 

Duitsland uiteenzetten”: de 

leerling kent typische 

gerechten uit Duitsland.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Weergave van kennis over 

Duitsland: Landeskunde; 

C) Weergave van historische 

kennis over Duitsland: 

Landeskunde. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

„Baumkuchen“ (55) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 2C 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B  

„Die Hansestadt Salzwedel 

liegt im Bundesland 

Sachsen-Anhalt. Diese 

Stadt ist berühmt für ihren 

Baumkuchen. Der 

originelle Baumkuchen 

wurde hier schon vor über 

200 Jahren in höchster 

Perfektion gebacken“ (55).  

 

„Das Besondere am 

Baumkuchen ist, dass er 

Lage für Lage über offenen 

Flamme gedreht und 

gebacken wird. Alles ist 

Handarbeit und daran hat 

sich bis heute nichts 

geändert“ (55). 

„Baumkuchen“ (55) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2C  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1C  

„Zu Zeiten (1949-1990) 

wurde das Unternehmen 

verstaatlicht und die 

kommunistische Partei 

mit ihrer Planwirtschaft 

sah den Baumkuchen 

nicht als so wichtig an: 

Der hergestellte 

Baumkuchen wurde 

größtenteils exportiert 

und die Bürger konnten 

den leckeren Kuchen 

kaum kaufen. Nach der 

Wende (1989/1990) 

nahm der neue 

Eigentümer Oskar 

Henning die Tradition 

als Hoflieferant wieder 

auf“ (55). 

 

„Vor dem Krieg war die 

Königin Mum von 

England schon Kundin 

bei uns. Anfang der 

neunziger Jahre hatte sie 

dann einen großen 

Empfang mit 200 

Personen, und da wurde 

als Dessert Salzwedler 

Baumkuchen gereicht. 

Und zwar die großen, 

„Baumkuchen“ (55) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1C  

„DDR  Deutsche 

Demokratische Republik 

(Oost-Duitsland)“ 

„BRD  Bundesrepublik 

Deutschland (West-

Duitsland)“ (55).  

„Baumkuchen“ (55) 

De deelstaat Sachsen-Anhalt 

staat op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 190 AB A). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

deelstaat zien. 

 

De Stad Salzweder staat niet 

op de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A).   
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weißen Kuchen, die 

klassischen also. Auch 

die Königin Silvia von 

Schweden war beim 

Empfang anwesend. Sie 

ist kurze Zeit später 50 

geworden und was hat 

sie gemacht? Hat auch 

zwei Kuchen bestellt. SO 

machte das die Runde, 

wie es früher eigentlich 

auch ging. Und so haben 

wir das Unternehmen 

neu aufbauen können“ 

(55).  

Werkboek      

“M Lesen” 

174-175 
Can do-descriptoren 

Kennis:  

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken;  

 

2. C) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in 

Duitsland uiteenzetten”: de 

leerling kent typische 

gerechten uit Duitsland.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

„62 Baumkuchen“ (174-

175) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1D                “1 

Bekijk de foto. Waarom zou 

dit gebak Baumkuchen 

heten?” (174).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

“2 Zoek op de kaart van 

Duitsland op bladzijde 132 

van het TB waar Sachsen-

Anhalt ligt” (174).  

 

Opdracht: 

„a Sieh dir den Tekst im 

TB auf Seite 55 an und 

beantworte folgende 

Fragen“ (174). 

 

„62 Baumkuchen“ 

(174-175) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2C 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1D                 

Opdracht: 

“4 Wat is er zo bijzonder 

aan de Baumkuchen?” 

“5 Waarom was het 

moeilijk voor de gewone 

burger in de DDR om 

een Baumkuchen te 

kopen?” 

“6 Hoe begon de 

Baumkuchen in de jaren 

negentig aan een nieuwe 

opmars?” 

“7 Wat is volgens jou 

Planwirtschaft? Lees de 

kadertekst en controleer 

jouw antwoord” (175).  

Opdracht: 

„Planwirtschaft“ (175) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1D                 

“De Duitse Democratische 

Republiek (DDR) werd 

opgericht in 1949. De 

DDR is ontstaan na de 

Tweede Wereldoorlog 

(1939-1945) uit de 

Sowjetische bezettingszone 

en de maatschappij werd 

ingericht naar het 

communistische model: 

slechts de enige toegestane 

– communistische – partij 

bepaalde wat en hoeveel 

moest worden 

geproduceerd 

(Planwirtschaft)” (175).  

 

“In de jaren tachtig 

verslechterde de 

economische situatie in de 

„62 Baumkuchen“ (174-175) 

De deelstaat Sachsen-Anhalt 

staat op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 190 AB A). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

steden en de deelstaat zien. 

 

De Stad Salzweder staat niet 

op de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A).   
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B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde;  

D) Opdracht om de 

voorkennis over Baumkuchen 

vast te stellen.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 B + C  

“3 Zet de volgende zinnen 

in de volgorde van de tekst. 

A De Baumkuchen kan 

tegenwoordig online 

worden besteld. B De 

Baumkuchen wordt in 

laagjes boven een open 

vuur gebakken. C De 

Baumkuchen werd vóór 

1949 door de adel over de 

hele wereld gekocht. D De 

Baumkuchen is al sinds 

twee eeuwen een 

traditionele lekkernij in 

Salzwedel. E De 

hernieuwde opmars van de 

Baumkuchen begon bij de 

koningin van Engeland” 

(175).  

 

Opdracht: 

„b lies die folgende Fragen 

und anschließend den Text. 

Beantworte die Frage“ 

(175).  

„c Beantworte folgende 

Fragen“ (175).  

DDR steeds meer, omdat 

er te weinig werd 

geïnvesteerd en 

vernieuwd” (175).  

 

“Na de val van de 

Berlijnse muur in 1989 

raakte een groot aantal 

bedrijven in de DDR in 

grote moeilijkheden, 

omdat ze niet goed konden 

concurreren met de West-

Duitse en buitenlandse 

bedrijven. De industrie 

was verouderd en de 

producten waren van 

slechtere kwaliteit. Slechts 

een paar bedrijven met 

specifieke producten 

konden zich na de val van 

de muur op de 

wereldmarkt staande 

houden” (175).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Wiederholung

” 

176-179 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

„1 Kapitel 2 C 

Grammatik“ (176) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1 (Dansen)  … ihr am 

Mittwoch?“ 

„4 Kapitel 2 Lernliste“ 

(177) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“1 Hou je van zijn 

muziek?” 

„6 Kapitel 3 C 

Grammatik“ (178) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

 „3 … ihr meine Suppe 

lecker?“ 

 



442 
 

C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen. 

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

„2 (Komen) … du mit zum 

Fußballplatz?“ 

„3 Was für eine CD 

(hebben) … du (kopen) 

…?“ (176).  

Opdracht: 

„Übersetze ins Deutsche 

und ergänze die richtige 

Form“  

(176). 

 

„2 Kapitel 2 I 

Grammatik“ (176) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„1 Wo ist (jouw) … 

Kopfhörer?“ 

„2 Hast du (mijn) … CD 

gesehen?“ 

„5 Kann man (uw) … 

Bilder kaufen?“ (176). 

Opdracht: 

„Übersetze ins Deutsche 

und ergänze die richtige 

Form“ (176). 

 

„3 Kapitel 2 Lernliste“ 

(176-177)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + C  

Bijvoorbeeld: 

„1 vooraan  Spielst du 

heute …?“ 

 „3 Kommst du mit … …?“  

„6 Goedendag!  … …! Wie 

geht es Ihnen?“ 

„8 paardrijden  Wann 

willst du wieder …?“ 

“2 Heb je haar foto’s al 

gezien?” 

“4 We hebben jullie 

teksten geschreven”. 

“5 Mevrouw Betz, is uw 

radio al gerepareerd?” 

(177).  

Opdracht: 

„Übersetze. Benutze die 

Lernliste“ (177).  

 

„5 Kapitel 2 Lernliste“ 

(177) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen bekenden 

dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„Rolle A. Sag mal, hast 

du (jouw e-mails) nicht 

gelesen? – Rolle B. Nein, 

(mijn computer) 

funktioniert nicht“. 

„Rolle A  Dann hast du 

(mijn foto’s) gar nicht 

gesehen? – Rolle B. 

Doch, Martin hat sie auf 

(zijn internetpagina) 
geladen. Da steht auch 

Melanies neuesten 

Video“ (177).  

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit. Übt 

mündlich. b Fertig? 

„5 … du den Apfel in 

kleine Stücke?“ 

„6 … ihr vor dem 

Supermarkt auf mich?“ 

„8 Wie lange … du schon 

auf Black Beauty?“ 

„9 … du für morgen 

Abend mit vielen Gästen?“ 

(178).    

Opdracht: 

„Ergänze die Verben. 

Wähle aus den folgenden 

Verben. tekenen – rekenen 

– paardrijden – regenen – 

vinden – snijden – 

antwoorden – werken – 

wachten – praten“ (178).    

 

„7 Kapitel 3 I 

Grammatik“ (178) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„1 voor u  Die Nudeln sind 

… …“. 

„3 om jou  Es dreht sich 

alles immer nur … …!“ 

„4 voor jullie  Der Tisch 

auf der Terrasse ist … …“ 

(178).   

Opdracht: 

„Übersetze ins Deutsche“ 

(178).   

 

„8 Kapitel 3 Lernliste D“ 

(178-179) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  
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„10 fietsen  Willst du 

morgen mit mir … …?“ 

(176-177). 

Opdracht: 

„Ergänze das fehlende 

Wort. Du hast zwei 

Möglichkeiten: 1 

Schriftlich – Notiere deine 

Antworten und kontrolliere 

sie. 2 Mündlich – Arbeitet 

zu zweit und wechselt 

einander ab. Lest den 

ganzen Satz vor“ (176). 

Wechselt dann die 

Rollen“ (177). 

„5 Gehst du bitte zur 

Bäckerei und holst zehn 

…?“ (178).  

„7 Wir haben heute sehr 

wenig getrunken. Hast du 

…?“ (179).  

Opdracht: 

„Welches Wort aus der 

Lernliste D wird gesucht? 

Schreibe die richtigen 

Wörter zu den Sätzen“ 

(178).  

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Lernübersicht

” 

180-188 

Can do-descriptoren 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

2. C) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in 

Duitsland uiteenzetten”: de 

leerling kent typische 

gerechten uit Duitsland. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

„Grammatik C“ (180) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1G 

“Als de stam van een 

werkwoord eindigt op –d of 

–t, wordt er bij de 

uitgangen –st (du) en –t 

(er/sie/es/man en ihr) in de 

tegenwoordige tijd een 

extra –e ingelast. Deze –e 

heet ook wel bindvocaal, 

omdat hij stam en uitgang 

met elkaar verbindt” (180).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„reden  Ich habe gestern 

noch mit ihr geredet“ 

(180). 

 

„Lernliste 

Niederländisch-Deutsch 

D I“ (183-184) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

D: die Dose 

NL: het blikje 

(183).  

 

„ Lernliste 

Niederländisch-Deutsch 

J III“ (185) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 

(Het gaat om zinnen om 

als gast en ober in een 

restaurant aan te spreken. 

In deze situatie wordt 

een formele 

aanspreekvorm gebruikt, 

omdat deze personen, 

„Extra 

L Hören“ (187) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2C 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (Milbenkäse).  

„seit  Seit dem 11. 

Jahrhundert wird hier ein 

Milbenkäse hergestellt.  

sinds“ (187). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„genannt   Wie wird das in 

Bayern genannt?  

genoemd“ (187).  

 

„M Lesen“ (188) 

Can do-descriptoren: 

In het Lernübersicht wordt 

herhaald wat de leerlingen 

tijdens hoofdstuk 3 hebben 

behandeld.  

 

„Extra 

L Hören“ (187) 

De deelstaat Bayern staat op 

de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 190 

AB A). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de deelstaat zien. 

 

„In der Klasse“ (188) 

Er is sprake van de ICC 

elementen kennis, houdingen 

en vaardigheden indien deze 

zinnen daadwerkelijk tijdens 
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leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

A) Opdracht die geografische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Milbenkäse; 

C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord; 

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

„Grammatik I“ (180-181) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„4 Voor wie heb je dat 

meegebracht? – Für wen 

hast du das mitgebracht?“ 

(181).  

 

„Redemittel D“ (182) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4  

(Het is een gesprek tussen 

leeftijdsgenoten over eten 

en drinken dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Bijvoorbeeld:  

„Kommst du? Das 

Frühstück ist fertig! – Ich 

habe keinen Hunger. Ihr 

frühstückt ein bisschen zu 

früh“. 

„Dann nimm einfach etwas 

zu trinken! – Gut, ich 

nehme ein Glas 

Orangensaft“. 

„Orangensaft für dich! 

Trinkst du auch noch eine 

kalte Milch? – Nein, danke. 

Ich nehme aber einen 

Apfel“ (182).  

 

„Redemittel J“ (182-183) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4  

(Het is een gesprek tussen 

een ober en gasten. In deze 

situatie wordt een formele 

ober en gast, elkaar niet 

kennen).   

„Neemt u me niet 

kwalijk. – Entschuldigen 

Sie bitte. Herr Ober!“ 

(185). 

 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch 

A Sehen“ (186) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A (informele 

aanspreekvormen) + C 

„alles klar  Hallo Anne, 

alles klar bei dir?  alles 

in orde“. 

„einfach  Fandest du die 

Aufgabe schwer oder 

einfach?  eenvoudig“. 

„die Getränke  Bezahlt 

ihr das Essen, dann 

bezahle ich die Getränke.  

de drankjes“ (186).  

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

„der Feierabend  Um 18 

Uhr ist Feierabend.  het 

einde van de werkdag“ 

(186). 

 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch B 

Lesen“ (186) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„die Zutaten  Hast du die 

Zutaten für dein Rezept 

Kennis: 2C 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 B + C  

 „kaum  Die Bürger 

konnten den Baumkuchen 

kaum kaufen.  nauwelijks“. 

„die Wende  Seit der 

Wende (1989/1990 hat er 

etwa eine Million 

Baumkuchen gebacken.  de 

omwenteling in de DDR“ 

(188).  

 

„In der Klasse 

Verstehen (N-D)“ (188) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het gaat om 

vragen die een leerling aan 

de docent stelt en 

mededelingen van een 

leerling aan de docent. De 

leerling spreekt de docent 

met een formele 

aanspreekvorm aan).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerling gebruikt deze 

Duitse zinnen in de klas).   

 „Ich verstehe diesen Satz 

nicht“. 

„Können Sie mir bitte 

helfen?“ 

„Ich habe eine Frage“. 

„Wie sagt man das auf 

Deutsch?“ 

de Duitse les gebruikt worden 

door de leerlingen.  
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het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

 

 

aanspreekvorm gebruikt, 

omdat deze personen, ober 

en gasten elkaar niet 

kennen).  

Bijvoorbeeld: 

 „Herr Ober! Zahlen bitte. 

– Hier ist die Rechnung“. 

„Ich nehme Nudeln mit 

Fisch und einen Salat. –

Einmal die Nudeln mit 

Fisch. Und für Sie?“ 

„Haben Sie auch Salz und 

Pfeffer? –

Selbstverständlich. 

Möchten Sie auch Öl und 

Essig zum Salat?“ (182-

183).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

 „Guten Abend, wir haben 

einen Tisch reserviert, auf 

der Terrasse. Mein Name 

ist Fischer“ (183). 

gekauft?  De 

ingrediënten“. 

„überzeugen  Habe ich 

dich jetzt überzeugt, dass 

ich gut kochen kann?  

overtuigen“ 

„jetzt  Kommst du jetzt 

frühstücken? Sonst 

räume ich ab.  nu“ (186). 

 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch G 

Hören“ (186-187)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„da  Bist du schon da? 

Ich komme um 17 Uhr.  

daar“. 

„der Grund  Was ist der 

Grund, dass du so spät 

bist?  de reden“. 

„bestätigen  Hat das 

Restaurant deine 

Reservierung bestätigt?  

bevestigen“ (186). 

 

„ Lernliste Deutsch-

Niederländisch H 

Lesen“ (187) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„das Weltall  Hast du 

Informationen über das 

Weltall und unser 

Sonnensystem?  Het 

heelal“ 

„Können Sie das 

wiederholen?“ 

„Wie buchstabiert man 

das?“ 

„Wie schreibt man das?“ 

„Können Sie das an die 

Tafel schreiben?“ 

„Ich habe es nicht 

verstanden“. 

„Ich verstehe diese Übung 

nicht“. 

„Ich weiß nicht, was ich 

bei dieser Übung machen 

muss“. 

„Ich möchte wissen, wie 

ich das machen muss“. 

„Können Sie mir zeigen, 

wie man das macht?“  

„Ich habe keine Ahnung“ 

(188).  
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„nächst  Arbeiten Sie 

schon am nächsten 

Menü?  volgend“ (187).  

 

Kapitel 4  

Im Kaufrausch 

     

Teil I      

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“A Hören” 

58 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: modedesigner 

Michael Sontag.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Modedesigner Michael 

Songtag im Interview“ 

(58) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B 

(Modedesigner Michael 

Sontag.Bekend persoon uit 

Duitsland Michael Sontag 

is een Duitse 

modedesigner).  

   

Werkboek      

“A Hören” 

5 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: modedesigner 

Michael Sontag. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

„1 Modedesigner Michael 

Sontag“ (5) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B 

(Modedesigner Michael 

Sontag.Bekend persoon uit 

Duitsland: 

Michael Sontag is een 

Duitse modedesigner). 

Bijvoorbeeld: 

“9 Michael Sontag is 

twintig jaar oud”. 

“10 Sontag heeft een 

nieuwe kledingcollectie”. 
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“11 Sontag was als kind al 

heel creatief”. 

“12 Volgens Sontag draagt 

mode een boodschap uit”. 

“13 Sontag werkt alleen 

met materialen, die hij zelf 

ook graag draagt” (5). 

Opdracht: 

„a Du hörst gleich ein 

Interview mit dem 

Modedesigner Michael 

Sontag. Löse die Aufgabe 

vor dem Hören. Was 

bedeuten die Wörter? 

Kombiniere“ (5). 

„b Kreuze an, ob die 

Aussage richtig oder falsch 

ist“ (5).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“B Lesen” 

59 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

    „Trägst du 

Markenkleidung?” (59) 

Het thema kleding is in deze 

tekst gericht op de 

levenswereld van de 

leerlingen en is niet specifiek 

aan de Duitse cultuur 

verbonden. 

Werkboek      

“B Lesen” 

6-7 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

„2 Trägst du 

Markenkleidung?“ (6) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1D                 “1 

Welke Duitse 

(sport)kledingmerken ken 

je?” (6). 

  „2 Trägst du 

Markenkleidung?“ (6) 

Het thema kleding is in deze 

opdracht gericht op de 

levenswereld van de 

leerlingen en is niet specifiek 
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1. D) Opdracht om de 

voorkennis over Duitse 

kledingmerken vast te stellen.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Opdracht: 

„Sie dir Text B auf Seite 59 

an. Beantworte folgende 

Fragen“ (6). 

aan de Duitse cultuur 

verbonden. 

 

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“C Grammatik” 

60 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. F) Opdracht die de 

betekenis van woorden in de 

Duitse taal weergeeft: 

weergave van kennis over het 

culturele karakter in de 

betekenis van een woord.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Grammatik“ (60) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

„dürfen = mogen, 

toestemming hebben“ 

„mögen = morgen, houden 

van, lusten“  

„möchten – (zou) graag 

willen“ (60).  

„Grammatik“ (60) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„Hier kannst du schöne 

Mode finden“.  

„Darf ich Sie etwas 

fragen?“ (60). 

 

  

Werkboek      

“C Grammatik” 

8-11 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

„3 Verben“ (7-8) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A                „3 

Wie lange darfst du 

bleiben?“  

„6 Übe das Schreiben“ 

(10) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„8 Übe das Sprechen“ 

(10-11)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 
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informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

„5 Mag dein Vater Grün?“ 

„7 In welcher Farbe 

möchtest du das haben?“ 

(7) 

Opdracht: 

“a Bekijk de volgende 

zinnen. Schrijf de betekenis 

van de werkwoorden op” 

(7). 

 

„20 Wie viel Kilo Äpfel 

möchten Sie?“ 

„23 Darfst du so viel Geld 

ausgeben?“ 

„24 Möchtet ihr meine 

neue Jacke sehen?“ (8).  

Opdracht: 

“d Vertaal de zinnen in het 

Nederlands. Gebruik de 

Lernliste” (8) 

 

„4 Übe das Schreiben“ 

(9) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 mögen  Welche Farben 

… Sie?“ 

„3 möchten  … ihr noch 

zum Supermarkt gehen?“ 

„4 mögen  … du lieber 

Fisch oder Fleisch?“ 

„5 können  Du … es noch 

reparieren lassen“. 

„9 können  … ihr mir 

sagen, wo ich den 

Geldautomaten finde?“ 

(9).  

Opdracht: 

„5 zou graag willen  … 

du noch etwas im 

Internet bestellen?“ 

„9 mogen  Ihr … mit den 

schmutzigen Hosen nicht 

auf dem Sofa sitzen“ 

(10).  

Opdracht: 

„Übersetze das Verb ins 

Deutsche und ergänze es 

in der richtigen Form“ 

(10).  

 

„7 Übe das Sprechen“ 

(10) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

bekenden over 

boodschappen doen dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

„1 Rolle A  Was (zou 

graag willen) du im 

Supermarkt kaufen? – 

Rolle B  Wir machen 

einen Filmabend. Ich 

(zou graag willen) also 

Chips und Popcorn 

kaufen“. 

„2 Rolle A  (Mogen) ich 

diesen Kuchen kaufen? – 

Rolle B  Du (mogen) 

schon, aber ich (lusten) 

ihn nicht. Wir (kunnen) 

De leerlingen gebruiken in 

het gesprek verschillende, 

zowel formele als 

informele,  

aanspreekvormen 

„ich, du, er, sie, Peter, 

Carla, wir, ihr, sie, Sie, 

Christine und Patrick“ 

(10).  

 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

de antwoorden in Rolle B 

in de Duits).  

 

Opdracht: 
„a Arbeitet zu zweit. A 

stellt Fragen und B 

antwortet. Beispiel: 

Kannst du morgen zum 

Supermarkt gehen? – Nein, 

ich kann morgen nicht zum 

Supermarkt gehen. Of: Ja, 

ich kann morgen zum 

Supermarkt gehen. b 

Tauscht auch die Rollen“ 

(10-11).  

 

„9 Übe das Schreiben“ 

(11) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Welche Größe … Sie 

anprobieren?“ 
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„Ergänze die richtige 

Form“ (9). 

 

„5 Übe das Schreiben“ 

(9) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„3 zou graag willen  … ihr 

einen Löffel oder eine 

Gabel?“ 

„4 zou graag willen  … du 

diesen Rock mal 

anprobieren?“ 

„5 kunnen  … du diese 

teure Handtasche kaufen?“ 

„6 kunnen  … ihr morgen 

zum Supermarkt gehen?“ 

„7 zou graag willen  … Sie 

bar oder mit Bankkarte 

zahlen?“ (9).  

Opdracht: 

„Übersetze das Verb ins 

Deutsche und ergänze es in 

der richtigen Form“ (9).  

vielleicht lieber diesen 

Kuchen nehmen“. 

„3 Rolle A  (Kunnen) ich 

an dieser Kasse mit 

Bankkarte zahlen? – 

Rolle B  Nein, du 

(kunnen) nur bar 

zahlen“. 

„4 Rolle A  (Kunnen) ihr 

im Supermarkt Geld 

wechseln? – Rolle B  

Nein, aber das (kunnen) 

wir in der Bank 

machen“. 

„5 Rolle A  Sara (zou 

graag willen) am Freitag 

eine Grillparty geben. – 

Rolle B  Wirklich? Super. 

Vielleicht (mogen) wir 

auch kommen“ (10).   

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Übt 

mündlich auf Deutsch. 

Wechselt auch die 

Rollen“ (10).  

„2 … du mit uns zum 

Supermarkt gehen?“ 

„4 … ihr Rot oder findet 

ihr Weiß doch besser?“ 

(11) 

Opdracht: 

„Ergänze. Wähle aus den 

Verben können – dürfen – 

mögen – möchten“ (11)  

 

„10 Übe das Schreiben“ 

(11) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

“2 Zou je de broek willen 

passen?” 

“4 Op de eerste verdieping 

kun je pinnen”. 

“5 Het horloge kun je niet 

meer repareren” (11).  

Opdracht: 

„Übersetze ins Deutsche. 

Benutze die Lernliste“ 

(11).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“D Sprechen” 

61 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

„Redemittel“ (61) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 

(Het is een gesprek tussen 

twee bekenden die met 

elkaar aan het winkelen 

zijn dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt). 

„Redemittel“ (61) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

„Guten Tag. Ich möchte 

diese Sachen bezahlen – 

Hallo, leider kannst du 

hier nur bar bezahlen. 

Wir haben eine Störung. 

Entschuldigung“ (61). 
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relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

 

Bijvoorbeeld: 

„Gehst du mit einkaufen? – 

Aber klar! Gehen wir doch 

in ein Kleidergeschäft!“ 

„Kaufhof hat die neueste 

Mode im Angebot. – Ich 

brauche eine hellblaue 

Jeans. Die kann ich im 

Internet nicht bestellen“. 

„Du kannst sie direkt 

anprobieren. – Prima. Ich 

darf Geld von meiner 

Mutter ausgeben“ (61).  

 

In een gesprek tussen 

verkoper en klant wordt 

een formele aanspreekvorm 

gebruikt:  

„Hallo. Haben Sie diese 

Kappe auch in Grau? Ich 

mag das Lila nicht. – Da 

muss ich mal nachschauen, 

welche Farben wir sonst 

noch haben“ (61).  

„Hallo. Haben Sie diese 

Kappe auch in Grau? Ich 

mag das Lila nicht“ (61). 

 

 

Werkboek      

“D Sprechen“ 

11-19 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal; 

C De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

„12 Wie wird es gesagt?“ 

(12) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

“1 Ga je mee 

boodschappen doen? - … 

du mit …?” 

“5 Welke maat heb je? - … 

… hast du?” (12) 

Opdracht: 

„Höre dir das Gespräch 

noch mal an. Ergänze, wie 

es gesagt wird“ (12) 

 

„20 Sätze sprechen“ 

(17) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„Suchst du mir noch eine 

Hose dazu?“ (17). 

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit. Lest 

einander sie Sätze vor. b 

Fertig? Wechselt dann 

die Rollen“ (17).  

 

„21 Übe die 

Redemittel“  (17) 

„23 Fragen und 

Antworten“ (18) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen vertalen de 

vragen voor het gesprek 

van het Nederlands naar 

het Duits en formuleren 

zelf passende antwoorden 

„16 Wortschatz ergänzen“ 

(15) 

Deze opdracht heeft niet 

relflectie op de situatie als 

doel. 
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specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

„16 Wortschatz 

ergänzen“ (15) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Jongeren vertellen welke 

kleding/mode zij voor 

onderweg meenemen.  

Bijvoorbeeld: 

„2 Tim: Wenn ich reise, 

brauche ich meine …. 

Sonst sehe ich nichts, ohne 

die bin ich blind“. 

„3 Karla: Meine … muss 

mit. Mir ist immer kalt“. 

„4 Jasmin: Ohne meine … 

gehe ich nicht aus dem 

Haus. Da passt alles rein. 

Taschentuch, Lippenstift 

usw.“ (15). 

Opdracht: 

„Ergänze die Sätze. Wähle 

aus den gegebenen 

Wörtern. Benutze eventuell 

die Lernliste im AB auf 

Seite 60-61. Zwei Wörter 

bleiben übrig“ (15) 

 

„17 Kleidung kaufen“ 

(16) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A + C  

Opdrachtentypologie:  

 Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld:  

„Rolle A  Guten Tag! Was 

kann ich für dich tun? – 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 9 

Uitleg van een strategie 

voor het omgaan met het 

niet begrijpen van een 

woord of zin in de 

Redemittel:  

„Schritt 2 – gemeinsam 

übersetzten und 

nachschlagen, was ihr 

nicht versteht“ (17). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

„Schritt 4 – Dialoge 

nachspielen und dabei 

die Rollen wechseln“ 

(17).  

 

Opdracht:  

„Übe die Redemittel I im 

TB auf Seite 61 in 

folgenden Schritten: 

[…]“ (17).  

 

„22 Gespräch“ (17-18) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

bekenden over het kopen 

van kleding dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

voor deze vragen. 

Uiteindelijk moeten de 

leerlingen het gesprek ook 

zonder hulp van het boek 

kunnen uitvoeren).  

Bijvoorbeeld: 

“1 Welke maat heb je?” 

“2 Welke kleur wil je 

graag?” 

“3 Houd je van bruin?” 

“4 Mag het ook geel 

zijn?” 

“5 Waar is er een 

pinautomaat?” (18). 

Opdracht: 

„a Übersetze die Fragen. 

b Schreibe passende 

Antworten zu den Fragen. 

c Arbeitet zu zweit. Verteilt 

die Rollen. Sprecht den 

Dialog. d Deckt eure Sätze 

ab. Sprecht den Dialog. 

ohne zu spicken“ (18).  

„24 Dialog“ (18) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

bekenden over het thema 

kleding dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen vertalen de 

zinnen naar het Duits).   

Bijvoorbeeld:  
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8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor 

omgang met het niet begrijpen 

van een woord in de vreemde 

taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

 

 

 

Rolle B  Guten Tag! Ich 

brauche (een broek)“. 

„Rolle A  Welche (maat) 

hast du? – Rolle B  Ich 

habe M oder L“. 

„Rolle A  Die haben wir. 

Bitte. – Rolle B  Danke. Ich 

zieh alle mal an“ (16).  

Opdracht:  

„Spielt ein Gespräch im 

Modegeschäft. Arbeitet zu 

zweit. Verteilt die Rollen. 

Sprecht den Dialog. 

Wechselt die Rollen“ (16). 

 

„19 Sätze nachsprechen“ 

(17) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„3 Welche Größe hast 

du?“ 

„4 Ich suche dir noch ein 

T-Shirt dazu“. 

„7 Welche Farbe möchtest 

du?“ 

„8 Ich hole sie für dich“ 

(17). 

Opdracht: 

„a Höre dir folgende Sätze 

an uns sprich sie in der 

Pause nach. b Arbeitet zu 

zweit. Lest einander die 

Sätze von a vor und 

kontrolliert die 

Aussprache“ (17). 

 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen vertalen 

de zinnen voor het 

gesprek van het 

Nederlands naar het 

Duits).  

Bijvoorbeeld:  

“1 Ga je mee naar een 

Kledingwinkel? – 

Natuurlijk. Ik heb een 

zwarte broek nodig”. 

“2 Kan je hem niet op 

internet bestellen? – Nee. 

En bij de (bei) Kaufhof 

zijn de broeken en T-

shirts in de aanbieding” 

(17).  

Opdracht: 

„Übersetze die Sätze. 

Arbeitet zu zweit. Verteilt 

die Rollen. Sprecht den 

Dialog. Wechselt die 

Rollen“ (17). 

 

 

“Rolle A  Vraag… of hij/ 

zij het T-shirt mooi vindt – 

Rolle B  Zeg dat… je de 

kleur niet zo mooi vindt”. 

“Rolle A  Vraag… of hij/ 

zij meer van het blauwe T-

shirt houdt. – Rolle B Zeg 

dat…  je geel zou willen” 

(18).  

Opdracht: 

„Führt zu zweit ein 

Gespräch. Verteilt die 

Rollen. Sprecht den 

Dialog. Wechselt die 

Rollen“ (18).  

 

„25 Endgespräch“ (18-

19) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

bekenden over het thema 

kleding dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

zelf de Duitse zinnen voor 

het gesprek).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Am 

Freitag geht ihr zu einer 

Party und darum möchtet 

ihr neue Klamotten kaufen. 

Ihr steht im 
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Kleidergeschäft und wählt 

einige Tolle 

Kleidungstücke aus. 

Besprecht die Größe, die 

Farbe und den Preis. 

Eine(r) von euch hat nur 

eine Bankkarte dabei und 

man kann im Geschäft nur 

bar bezahlen. Löst diese 

Situation. a Bereitet das 

Gespräch vor. Notiert euch 

Stichwörter, die ihr im 

Gespräch verwenden 

wollt. b Führt das 

Gespräch. Übt so lange, 

bis das Gespräch läuft“ 

(18-19).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“E 

Wörterbuch” 

62 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

 

    

Werkboek      

“E 

Wörterbuch” 

19-20 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

„27 Lückenmail“ (20) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

„Hallo, dieses Jahr bin ich 

wohl ein bisschen sehr ins 

Bedrängnis geraten, was 

meine (cadeaus) 

1Weihnachts … angeht“ 

(20).  

Opdracht: 

„27 Lückenmail“ (20) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Kennis + vaardigheden: 
7 

Het gaat om een e-mail 

van Matze, waarin hij 

zijn vrienden om raad 

vraagt voor kerstcadeaus 
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leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + 

vaardigheden: 

7. Een indirecte 

“ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers” door middel 

van een medium waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

„Ergänze. Schlage im 

Wörterbuch 

Niederländisch-Deutsch 

die Merhzahlformen nach“ 

(20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor zijn vader en 

stiefmoeder. 

Bijvoorbeeld:  

„Hallo, dieses Jahr bin 

ich wohl ein bisschen 

sehr ins Bedrängnis 

geraten, was meine 

(cadeaus) 1Weihnachts 

… angeht. Ich brauche 

etwas für meinen Vater 

und Stiefmutter. Ich habe 

aber keine Ahnung 

was“(20).  

Opdracht: 

„Ergänze. Schlage im 

Wörterbuch 

Niederländisch-Deutsch 

die Mehrzahlformen 

nach“ (20).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“F In der 

Klasse” 

62 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 
4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

„F In der Klasse“ (62) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

vraag die aan een 

leeftijdsgenoot / klasgenoot 

wordt gesteld dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

  „F In der Klasse“ (62) 

Er is sprake van de ICC 

elementen kennis, houdingen 

en vaardigheden indien deze 

zin daadwerkelijk tijdens de 

Duits les gebruikt worden 

door de leerlingen.  
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Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

„Hast du einen 

Kugelschreiber für mich?“ 

(62).  

Werkboek      

“F In der 

Klasse” 

20-22 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 
4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

„28 In der Klasse“ (20-

22) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 

(Het gaat om vragen die 

een leerling aan een 

medeleerling / 

leeftijdsgenoot stelt dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt + 

het gaat om vragen die een 

leerling aan de docent stelt. 

De leerling spreekt de 

docent met een formele 

aanspreekvorm aan).  

„28 In der Klasse“ (20-

22) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (De docent 

spreekt de leerlingen met 

een informele 

aanspreekvorm aan. 

Omgekeerd spreken de 

leerlingen de docent met 

een formele 

aanspreekvorm aan).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 
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vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„4 Hast du einen 

Kugelschreiber für mich?“ 

„5 Können Sie das an die 

Tafel schreiben?“ 

„8 Haben Sie die 

Antworten für mich?“ (21).  

Opdracht: 

„b Höre dir das Fragment 

noch einmal an und 

beantworte die Fragen. 

Werden die folgende 

Fragen positiv oder 

negativ beantwortet? 

Kreuze an“ (21) 

 

 „21 … du möchtest, dass 

deine Lehrerin zu dir 

kommt. – C  Kommen Sie 

mal, bitte?“ (21). 

Opdracht: 

„d Kombiniere. Was sagt/ 

fragt man, wenn…“ (21). 

(De leerlingen vormen 

zelf de zinnen in het 

Duits voor de rol van de 

leerling).  

Bijvoorbeeld: 

[…] 

„Schüler  kan komen? – 

Lehrer  Ja, bitte?“ 

„Schüler  heeft de 

antwoorden? – Lehrer  

Aber natürlich. Bitte 

schön“. 

„Schüler  Danke sehr. 

mag naar de wc? -  

Lehrer  Ja, wenn du 

fertig bist. – Schüler  Ich 

bin fast fertig. Danke“ 

(22).  

Opdracht:  

„e Arbeitet zu zweit. Was 

sagt du als Schüler? 

Ergänze die Sätze. f 

Spielt das Gespräch. 

Wechselt am Ende auch 

die Rollen“ (21-22).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Zum Schluss” 

+ 

“Nachbereitung

” 

22-24 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 
3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

„1 Lernliste N-D“ (22) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„2 Wir … dir noch ein 

passendes T-Shirt dazu“. 

„4 An dieser Kasse kannst 

du deine Kleidung …“. 

„2 Grammatik“ (23) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 houden van  Welche 

Farbe … du?“ 

„2 mogen  … ihr zum 

Kaufhof mitgehen?“ 

„Nachbereitung“ (24) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“A1  Ik kan vragen stellen 

in de klas” (24).  
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(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

„5 Es ist sehr kalt. Du 

solltest deinen Pullover 

…“ (22).  

Opdracht: 

„Ergänze die fehlenden 

Wörter“ (22).  

„6 kunnen  Du … hier 

leider kein Geld 

wechseln“. 

„8 houden van  … Sie 

dieses Hemd oder soll 

ich etwas anderes 

zeigen?“ 

„9 zou graag willen  

Dieser Herr … im ersten 

Stock bezahlen. Ist das 

möglich?“ (23). 

Opdracht: 

„Übersetze und ergänze 

die richtigen 

Verbformen“ (23). 

 

„3 Redemittel“ (23) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“2 Welke maat heb je?” 

“4 Welke kleur wil je 

graag?” (23).  

Opdracht: 

„Übersetze ins 

Deutsche“ (23). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Landeskunde” 

63 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

„Oberhausen, eine Stadt 

in Nordrhein-Westfalen“ 

(63) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B  

„Oberhausen, eine 

Stadt in Nordrhein-

Westfalen“ (63) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B 

(CentrO) 

„Das CentrO 

Einkaufszentrum auf dem 

 „Oberhausen, eine Stadt in 

Nordrhein-Westfalen“ (63) 

De deelstaat Nordrhein-

Westfalen staat op de kaart 

van Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). De 

leerlingen kunnen daar de 
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Opdrachtentypologie: 

Kennis: 
1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: de stad 

Oberhausen, CentrO.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

(Informatie over de stad 

Oberhausen).  

„Die Stadt Oberhausen ist 

das Zentrum des 

Erlebnisareals ‘RUHR 

Spektakulär & Populär’ 

und liegt im 

nordwestlichen Ruhrgebiet. 

Sie gilt als ein 

Paradebeispiel für den 

gelungenen Strukturwandel 

der Region und hat mit 

dem CentrO Oberhausen 

eines der meistbesuchten 

Ausflugsziele im 

Ruhrgebiet. Der Stadtteil  

Neue Mitte bietet mit 

Europas größtem Einkaufs- 

und Freizeitzentrum 

CentrO Oberhausen, dem 

SEA LIFE Aquarium, einer 

Modellbahnwelt, einer 

Marina für Sportboote, 

dem Metronom Theater für 

Musicals, Veranstaltungs- 

und Konzerthallen wie der 

König-Pilsener-ARENA 

und einer attraktiven 

Gastronomiepromenade 

einen einzigartigen 

Erlebniswert“ (63). 

ehemaligen Thyssen-

Gelände darf sich zu 

Recht das größte 

Shopping- und 

Freizeitcenter Europas 

nennen“ (63) 

 

„Das Center verfügt nur 

über zwei Ebenen, der 

Mix verschiedener 

Geschäfte ist hier 

wirklich gut gelungen. 

Besonders hervorheben 

muss man auch die 

Coca-Cola Oase und die 

Promenade. Beide bieten 

tolle Restaurants und 

Cafés, in denen man sich 

bei solch einer 

anstrengenden Shopping-

Tour wunderbar erholen 

kann. Im Anschluss an 

die Shopping-Tour 

empfiehlt sich der 

Besuch des großen 

CineStar“ (63) 

geografische ligging van de 

stad zien.  

 

De stad Oberhausen en het 

Ruhrgebiet staan niet op deze 

kaart.  

 

 

Werkboek      

“Landeskunde” 

25-28 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

„29 CentrO Oberhausen“ 

(25-27) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B  

„29 CentrO 

Oberhausen“ (25-27) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 B + C 

“13 Waar is het 

Ruhrgebiet naar 

vernoemd?” 

„29 CentrO 

Oberhausen“ (25-27) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + C  

„29 CentrO Oberhausen“ 

(25-27) 

De deelstaat Nordrhein-

Westfalen staat op de kaart 

van Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). De 
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Kritisch cultureel 

bewustzijn / politieke 

educatie 

9 + 10. Overeenkomst: 

winkelcentra in Duitsland en 

Nederland.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft; 

C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:                                  

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Kennis: kennis over de 

andere cultuur: CentrO 

Oberhausen + vaardigheden: 

(Informatie over de stad 

Oberhausen).  

Bijvoorbeeld:  

“1 In welk Bundesland ligt 

Oberhausen?” 

“2 Wat kun je in de CentrO 

doen?” 

“3 Hoe groot is de 

CentrO? […]” (25).  

Opdracht: 

„a Lies den Text im TB auf 

Seite 63 und beantworte 

folgende Fragen“ (25).  

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

“8 Hoe bestel je in het 

Duits een cola, een 

hamburger, een patatje met 

mayonaise?” 

“9 Hoe vraag je in het 

Duits of je met je pinpas 

mag betalen?” 

“10 Hoe vraag je in het 

Duits waar de pinautomaat 

is?” 

“11 Hoe vraag je in het 

Duits of deze broek ook is 

afgeprijsd?” 

“12 Hoe vraag je in het 

Duits waar de toiletten 

zijn?” (25-26). 

Opdracht: 

„Löse die Aufgaben“ (25). 

“14 Waarom was het 

Ruhrgebiet in de 19e en 

de 20e eeuw zo 

belangrijk?” 

“15 Hoe is dit gebied in 

de laatste eeuw 

veranderd?” 

“16 In de tekst is sprake 

van het Thyssen-

Gelände. Wat bevond 

zich voor het CentrO 

Oberhausen op deze 

plek?”(26). 

 

Can do-descriptoren: 

Kritisch cultureel 

bewustzijn / politieke 

educatie: 9 + 10  

Opdrachtentypologie: 

Kennis + vaardigheden: 

1B + 3  

“17 Ken je een 

vergelijkbaar 

winkelparadijs in 

Nederland of in een 

ander land?” (26). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A  

“18 Noem vier andere 

steden in het 

Ruhrgebied” (26).  

Opdracht: 

„d Ruhrgebiet. Löse die 

Aufgaben. Verwende 

eventuell das Internet. 

Schreibe zu den 

„Herbert Grönemeyer – 

Bochum“ (27). 

„19 Hoe beschrijft Herbert 

Grönemeyer de stad in dit 

liedje?” 

“21 Het Ruhrgebiet was in 

2010 de culturele 

hoofdstad van Europa 

(Kulturhaupstadt 

Europas). Welk liedje 

heeft Herbert Grönemeher 

dit jaar over het 

Ruhrgebiet geschreven?” 

(27).  

Opdracht: 

„e Herbert Grönemeyer. 

Der deutsche Sänger 

Herbert Grönemeyer hat 

ein Lied mit dem Titel 

Bochum geschrieben. 

Diese Stadt war wie 

Oberhausen eine graue 

Industriestadt. Wenn man 

sich das Lied anhört, 

bekommt man ein gutes 

Bild davon, wie das 

Ruhrgebiet damals war 

und wie man dort lebte“ 

(27). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

Opdracht: 

„Ruhr-Wortschatz. Im 

Lied findest du einige 

Wörter, die nur diejenigen 

verstehen, die das 

Ruhrgebiet wirklich gut 

kennen. Suche im Internet, 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

stad zien.  

 

De steden Oberhausen en 

Bochum en het Ruhrgebiet 

staan niet op deze kaart.  
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leerlingen kunnen, op een 

begrijpelijke manier voor een 

Duitstalige gesprekspartner, 

in het Duits over winkelcentra 

uit Duitsland, Nederland en 

uit andere landen 

communiceren: 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

3. Schriftelijke opdracht “met 

een reflecterende 

vergelijking” over een 

cultureel aspect. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Lösungen auch den 

Namen der Internetseite, 

wo du deine Antworten 

gefunden hast“ (26). 

was diese Wörter 

bedeuten. 23 Kohlenpott / 

Ruhrpott / Revier. 24 

Ruhri. 25 Glück aufl. 26 

Grubengold. 27 Koks. 28 

VfL“ (28).  

Teill II      

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“G Sehen” 

64 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen.  

 

Vaardigheden:                         

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

 “Je ziet een informatief tv-

programma over inkopen. 

A2” (64). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

  De opdracht in het werkboek 

bij het tv-programma over 

inkopen heeft niet relflectie op 

de situatie als doel (29-30 AB 

B). 
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Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Vaardigheden:                          

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Je leert over jezelf te 

schrijven, het uiterlijk van 

een ander te beschrijven en 

iets over een groep te 

vertellen. A1/A2” (64). 

Werkboek      

“G Sehen” 

29-30 

Can do-descriptoren: 
Kennis: 

3. B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen.  

 

Vaardigheden:                         

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 
Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

“A2 Je ziet een 

informatief tv-

 „30 Günstig 

einkaufen“ (29-30) 
Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Opdracht:  

 „30 Günstig einkaufen“ 

(29-30) 

De opdracht heeft niet 

relflectie op de situatie als 

doel (29-30 AB B). 
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mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 
Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 
Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Vaardigheden:                          

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287).  

programma over 

inkopen” (29).  

 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“A1 Je leert over jezelf te 

schrijven”. 

“A2 Je leert iets voor een 

groep te vertellen” (29).  

„a Du siehst einen 

Videobeitrag. Sieh dir 

die Abbilung im TB 

auf Seite 64 an und 

lies die Einleitung. 

Mache die Aufgabe“ 

(29).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 
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communicatieve 

competentie 

Tekstboek      

“H Lesen” 

65 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

    

Werkboek      

“H Lesen” 

30-31 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

    

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“I Grammatik 

“ 

66 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt 

het gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele 

aanspreekvormen in de 

Duitse taal. 

 
(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

„Grammatik“ (66) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„Kennt sie dich?“ 

„Sie kennen uns noch 

nicht“. 

„Sie haben euch 

gesehen“. 

„Gestern hat er Sie 

gesehen“. 

„Wen hast du gestern 

getroffen?“ 

„Was hast du 

gemacht?“ (66) 

   

Werkboek      
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“I 

Grammatik”  

31-37 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt 

het gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele 

aanspreekvormen in de 

Duitse taal; 

C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere 

cultuur”: 

begroetingsvormen. 

 

4. De leerling “kan 

herkennen dat er 

afhankelijk van de relatie 

met een persoon of een 

specifieke situatie formele 

en informele 

aanspreekvormen zijn”. 

 
(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 
Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

„32 Satzglieder“ (31-

32) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

 

„2 Du holst ihn“. 

„3 Wir brauchen dich“. 

„4 Ihr sucht sie“. 

„7 Wer holt dich ab?“ 

„8 Sie brauchen mich“. 

„10 Wen suchst du?“ 

„11 Ich finde Sie nett“ 

(31).  

Opdracht: 

“a Onderstreep in de 

volgende zinnen het 

onderwerp (wie/wat 

gezegde?). Omcirkel het 

lijdend voorwerp 

(wie/wat gezegde + 

onderwerp?)” (31).  

 

„33 Satzglieder 

bestimmen“ (33) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

 „Probierst du er/ihn 

an?“ 

„Möchtest du/dich es 

kaufen?“ 

„Wir finden ihr/euch 

sehr nett“. 

„Ich mag du/dich nicht 

so sehr“. 

„36 Übe das 

Schreiben“ (34) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

 „1 Dieses Kleid ist im 

Angebot. Kaufst du 

…?“ 

„2 Siehst du den 

Geldautomaten? Ja, 

ich sehe …“. 

„5 Ziehe bitte dieses 

T-Shirt aus. Ich finde 

… zu schmutzig“. 

„7 Diese Jeans steht 

dir fantastisch. Ich 

finde … wirklich 

hübsch“. 

„8 Haben Sie diese 

Hose auch in Weiß? 

Ja, ich habe … in 

Weiß, Schwarz und 

Grau“ (34).  

Opdracht: 

„Ergänze das 

Personalpronomen“ 

(34).  

 

„37 Übe das 

Schreiben“ (34-35) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2C + 4  

(Het is een gesprek 

tussen leeftijdsgenoten 

/ jongeren dus wordt er 

een informele 

„38 Übe das Sprechen“ 

(36) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 
Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„1 Rolle A  Weißt du, 

wer er ist? – Rolle B  

Ich weiß nicht, … du 

meinst“. 

„2 Rolle A  Magst du 

diesen Rock? – Rolle B  

Ja, ich mag … sehr“ 

(36).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Übt 

mündlich wie im 

Beispiel. Beispiel: A: 

Wie findest du die 

Jeans? B: Ich finde sie 

toll“ (36).  

 

„39 Übe das Sprechen“ 

(36) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

bekenden over het 

kopen van kleding dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt). 
Opdrachtentypologie:  
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Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

„Kenne ich/mich Sie 

vielleicht?“ 

„Haben Sie ich/mich 

wieder nicht gehört?“ 

(32). 

Opdracht: 

„a Kreuze bei jedem 

Satz an, ob es um den 1. 

Oder den 4. Fall geht. b 

Setze danach die richtige 

Form ein“ (32). 

 

„35 Übe das 

Schreiben“ (34) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„3 (Jij) … findest (ons) 

… in der 

Herrenabteilung“. 

„5 Mögt (jullie) … 

Gelb? Nein, (wij) … 

hassen (het) …“. 

„7 Wenn (u) … möchten, 

dann hole (ik) … (haar) 

… für Sie“. 

„9 (Het) … wird 

wahrscheinlich regnen. 

(U) … brauchen einen 

Regenschirm“. 

„10 Darf (ik) … (jou) … 

mal sehen? (Jij) … 

siehst in diesem Kleid 

sehr hübsch aus“ (34).  

Opdracht: 

„Ergänze“ (34).  

aanspreekvorm 

gebruikt)  

Bijvoorbeeld:  

„Hallo Leute, (ik) 1 … 

möchte euch etwas 

fragen. Kauft (jullie)2 

… im Internt 

Klamotten und 

Accessoires?“  

[…] 

„Liebe Kata, 

Klamotten im Internet 

kaufen? (Jij)4 … 

kannst (zij)5 … nicht 

einmal anprobieren“. 

[…] 

„Hallo, wenn (jij)12… 

wirklich gute Sachen 

willst, kannst (jij)13 … 

(zij)12 … im Internet 

überall kaufen“. 

[…] 

„Hi Kata, 

Internetgeschäfte? 

(Ik)17 … finde (zij)18 

… blöd“ (35).  

Opdracht: 

„Ergänze das 

Personalpronomen in 

der richtigen Form (1. 

Oder 4. Fall 

(naamval))“ (34).  

 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen 

formuleren zelf de 

zinnen in het Duits aan 

de hand van 

steekwoorden)   

Bijvoorbeeld: 

„1Rolle A  die Jeans – 

schön. Rolle B  

anprobieren“. 

„Rolle A  2 das T-Shirt 

– cool. Rolle B  

bestellen“ (36). 

Opdracht: 

„Beispiel Jeans – schön.  

Rolle A  Siehst du die 

Jeans da? Ist sie nicht 

schön? – Rolle B  Ja, 

ich probiere sie an. 

Nein, ich probiere sie 

nicht an. Fertig? 

Wechselt dann die 

Rollen“ (36).  

 

„40 Übe das 

Schreiben“ (36-37) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

“1 De paraplu is in de 

aanbieding. Koop je 

hem?” 
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 “3 Vind je dit horloge 

mooi? Wil je het graag 

kopen?” 

“4 Deze schoenen zijn 

van leer. Waarom koopt 

u ze niet?” 

“5 Heb je een T-Shirt 

nodig? Je vindt het op 

de eerste verdieping”. 

“Koop je je kleren in 

een (in einem) 

kledingwinkel of bestel 

je ze op het (im) 

Internet?” (36-37).  

Opdracht: 

„Übersetze. Benutze die 

Lernliste“ (36).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“J Sprechen” 

67 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

4. De leerling “kan 

herkennen dat er 

afhankelijk van de relatie 

met een persoon of een 

specifieke situatie formele 

en informele 

aanspreekvormen zijn”.  

 
(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

„Redemittel“ (67) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4  

(Het is een gesprek 

tussen twee bekenden 

over het thema inkopen 

doen dus wordt er een 

informele 

aanspreekvorm 

gebruikt). 

Bijvoorbeeld:  

„Kommst du mit zum 

Supermarkt?“ 

„Redemittel“ (67) 
Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B  

de winkel Kodi. 

„Ich zeige dir Kodi in 

der Schulstraße. Da 

gibt es auch schöne 

Uhren“ (67). 

„Ja, aber in der 

Eisdiele kann ich nicht 

mit Bankkarte zahlen“ 

(67).  

 

  



468 
 

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: de winkel 

Kodi.  

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

„Was möchtest du denn 

kaufen?“ 

„Wie viel Euro hast du 

dabei?“ 

„Ich habe mein 

Portmonee vergessen“ 

(67).  

 

Werkboek      

“J Sprechen” 

37-42 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal; 

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: dat je in 

Duitsland vaak niet met de 

bankpas kan betalen in een 

ijssalon.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

„42 Wie wird es gesagt?“ 

(37) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

“1 Ga je mee naar de 

supermarkt? Kommst du 

mit … …?” 

“8 Jouw pinpas nemen wij 

wel mee. … … nehmen wir 

aber mit” (37).  

Opdracht: 

„Höre dir den Beitrag 

noch mal an. Ergänze, wie 

es gesagt wird“ (37) 

 

„47 Wortschatz 

ergänzen“ (39) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

Opdrachtentypologie:  

 Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld:  

„1Rolle A   Wo kann ich 

meine leeren (flessen) 

abgeben? – Rolle B  Da am 

Automaten“. 

„2 Rolle A  Ich möchte 

diese zwei Briefe 

„50 Sätze sprechen“ 

(40) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„4 Kommst du mit zum 

Kaufhof?“ 

„5 Kannst du auch zur 

Party kommen?“ 

„6 Vielleicht kannst du 

ihn zurückgeben“ (40).  

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B 

dat je in Duitsland vaak 

niet met de bankpas kan 

betalen in een ijssalon. 

„8 In der Eisdiele kann 

ich nicht mit Bankkarte 

zahlen“ (40).  

 

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit. Lest 

einander die Sätze vor. 

Kontrolliert die 

Aussprache. b Fertig? 

Wechselt die Rollen“ 

(40).  

„51 Übe die 

Redemittel“ (40) 

„53 Fragen und 

Antworten“ (41) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

bekenden over het thema 

inkopen doen dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

(De leerlingen vertalen de 

vragen van het gesprek van 

het Nederlands naar het 

Duits en schrijven 

passende antwoorden op 

de vragen. Daarna oefenen 

die leerlingen het dialoog 

in het Duits).   

 “1 Ga je mee naar de 

supermarkt?” 

“2 Wat wil je dan kopen?” 

“3 Is dat alles?” 

“4 Zijn de aarbeien in de 

aanbieding?” 
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vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor 

omgang met het niet begrijpen 

van een woord in de vreemde 

taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

verschicken und meine 

(paketten) abholen? Wo 

geht das? – Rolle B  

Verschicken geht hier. Am 

Schalter 4 (krijg) du die 

(paketten)“. 

„3 Rolle A  Ich habe mein 

(portemonnee) vergessen. – 

Rolle B  Hast du deine 

(pinpas) dabei?“ (39).  

Opdracht: 

„Übt mündlich. Benutze 

eventuell die Lernliste“ 

(39).  

 

„49 Sätze nachsprechen“ 

(40) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„1 Hast du deine Karte 

mit?“ 

„2 Was möchtest du 

kaufen?“ 

„3 Darfst du zu Rosas 

Party?“ (40).  

Opdracht: 

„a Höre dir folgende Sätze 

an und sprich sie in der 

Pause nach. b Arbeitet zu 

zweit. Lest einander die 

Sätze von a vor. 

Kontrolliert die 

Aussprache“ (40).  

Opdrachtentypologie:  

Vaardigheden: 9 

Uitleg van een strategie 

voor het omgaan met het 

niet begrijpen van een 

woord of zin in de 

Redemittel:  

„Schritt 2 – gemeinsam 

übersetzten und 

nachschlagen, was ihr 

nicht versteht“ (40). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Opdracht:  
„Schritt 4 – Dialoge 

nachspielen und dabei 

die Rollen wechseln“ 

(40).  

 

Opdracht:  

„Übe die Redemittel J im 

TB auf Seite 67 in 

folgenden Schritten: 

[…]“ (40). 

 

„52 Gespräch“ (40-41) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B  

(De leerlingen vertalen 

de zinnen voor het 

gesprek van het 

“5 Kun je daar servies 

kopen?” (41).  

Opdracht: 

„a Übersetze die Fragen. 

b Schreibe passende 

Antworten zu den Fragen. 

c Arbeitet zu zweit. Verteilt 

die Rollen. Sprecht den 

Dialog. d Deckt eure Sätze 

ab. Sprecht den Dialog, 

ohne zu spicken“ (41).  

 

„54 Endgespräch“ (42) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

bekenden over het thema 

inkopen doen dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

de zinnen van het gesprek 

in het Duits. Tijdens het 

gesprek gebruiken de 

leerlingen alleen zelf 

opgeschreven 

steekwoorden). 

Opdracht:  

„Arbeitet zu zweit. Am 

Wochenende ist das Wetter 

sehr schön, darum gebt ihr 

für eure Freunde eine 

Grillparty. Besprecht zu 

zweit, was ihr im 
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Nederlands naar het 

Duits).  

“1 Mijn horloge is kapot. 

– Kun je het laten 

maken?” 

“2 Ik ga eens naar de 

elektronicazaak. – Heb je 

nog garantie?” 

“3 Dat weet ik niet 

precies. – Vraag maar 

na. Misschien kun je het 

terugbrengen” (40-41).  

Opdracht: 

„a Übersetze die 

Gespräche. b Arbeitet zu 

zweit. Verteilt die Rollen. 

Sprecht den Dialog“ (40-

41).  

Supermarkt kaufen müsst 

und was die anderen selbst 

mitbringen sollen. Denkt 

an Essen, Trinken, Besteck 

und Geschirr. a Bereitet 

das Gespräch vor. Notiert 

euch Stichwörter, die ihr 

im Gespräch verwenden 

wollt. b Führt das 

Gespräch. Übt so lange, 

bis das Gespräch läuft“ 

(42).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“K Schreiben” 

68 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn” 

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

„Geld, Geld, Geld“ (68) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Kennis  +  

Vaardigheden: 7 

jongeren reageren online 

op de thema’s zakgeld en 

kleding kopen  

Bijvoorbeeld: 

„Von: Marie >> Dienstag, 

den 12. März um 15.25 

Uhr  Nur bummeln gehen 

gibt’s bei mir nicht. Wenn 

ich mal shopen gehe, dann 

habe ich ein Ziel: Eine 

„Geld, Geld, Geld“ (68) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 

Jongeren (onder de 16 

jaar) zijn de doelgroep 

van de tekst dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm gebruikt.  

„Kinder von Stars haben 

so viel Taschengeld, dass 

sie es gar nicht ausgeben 

können. Viele Kinder in 

ärmeren Ländern kennen 

Taschengeld gar nicht. 

Wie sieht es bei dir aus? 

Was kaufst du dir, wenn 

 „Geld, Geld, Geld“ (68) 

De opdrachten in het 

werkboek bij deze tekst 

hebben niet relflectie op de 

situatie als doel (42-43 AB B). 
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(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + 

Vaardigheden: 

7. Een indirecte 

“ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers” door middel 

van een medium waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Jeans, ein Paar Schuhe 

oder ein T-Shirt – ich weiß 

immer genau, was ich will“ 

(68).  

 

 

du shoppen gehst, und 

was ist wichtig für dich, 

wenn du ein 

Kleidungsstück 

aussucht?“ (68).  

 

Werkboek      

“K Schreiben“ 

42-44 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

„58 Schreiben“ (43-44) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

De leerlingen schrijven een 

reactie op de vragen in 

tekst K (68 TB).  

Opdracht: 

„Schreibe auch eine 

Reaktion auf die Fragen zu 

Text K. Benutze deine 

Schreibmittel. Verarbeite 

folgende Angaben. - 

Waaraan je je zakgeld 

uitgeeft; - naar welke 

winkels je gaat; - hoe vaak 

en wanneer je gaat 

winkelen; - wat voor kleren 

je koopt; - wat daarbij 
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4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

vooral belangrijk voor je 

is“ (43).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Zum Schluss” 

+ 

“Nachbereitung

” 

45-47 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

B) De leerling kan zichzelf 

aan anderen voorstellen. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als 

doel “een productieve 

omgang met het niet begrijpen 

en niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij schrijven en 

spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

„1 Lernliste N-D“ (45) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„3 Möchtest du vielleicht 

eine … Tee trinken?“ 

„5 Kannst du mir bitte …, 

wo ich das Buch finde?“ 

„9 Weißt du, was der 

Fernseher kostet? Ich kann 

den … nicht sehen“ (45).  

Opdracht: 

„Ergänze die fehlenden 

Wörter“ (45).  

 

„2 Grammatik“ (45) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A                      

„1 jij  Ich sehe … nicht“. 

„3 wie  … sucht ihr schon 

so lange?“ 

„4 jullie  Am Samstag dürft 

… zur Party gehen“. 

„6 ik  Herr Meyer, … kann 

Sie natürlich abholen“. 

„8 wij  Ihr müsst … 

unbedingt noch mal 

besuchen“. 

„3 Redemittel“ (46) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

“1 Houdt je vader van 

groen?” 

“3 Wat wil je dan graag 

kopen?” 

“6 Ga je mee naar de 

elektronicawinkel?” 

(46).  

Opdracht: 

„Übersetze ins 

Deutsche“ (46).  

 

„4 Lernliste D-N“ (46) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

 „3 Kaufst du dir … 

Klamotten? – Ja, ich 

gehe jede Woche 

shoppen“ (46). 

Opdracht: 

„Welches Wort passt zu 

welchem Satz? Ergänze 

das richtige Wort. Zwei 

Wörter bleiben übrig. 

ärgerlich – deshalb – 

ebenfalls – eng – gut 

„Nachbereitung“ (47) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“A1/A2  Ik kan vragen 

stellen en antwoord geven 

over boodschappen”. 

“A1  Ik kan het uiterlijk 

van een ander 

beschrijven” (47). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3B 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

“A1  Ik kan over mijzelf 

schrijven” (47).  
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gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

„9 u  Sie können hier alles 

bekommen, was … wollen“ 

(45).  

Opdracht: 

„Setze die richtige Form 

ein. Entscheide, ob du das 

Personalpronomen im 

Nominativ oder im 

Akkusativ einsetzen musst“ 

(45).  

gelaunt – häufig – 

niedrig - nur“ (46).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Praxis” 

69 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

„P-Karte. Modeshow“ 

(69) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Je gaat een modeshow 

presenteren. A1 Ik kan het 

uiterlijk van een ander 

beschrijven. A2 Ik kan iets 

voor een groep vertellen” 

(69).  

 

„Jeder spielt sowohl die 

Rolle des Modells als auch 

die des Moderators. Als 

Moderator beschreibst du 

jeweils ein Modell“ (69) 
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“Praxis” 

48-49 
Can do-descriptoren: 

Kennis:                                        

3. C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„P-Karte. Modeshow“ 

(48)             

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Je gaat een modeshow 

presenteren. A1 Ik kan het 

uiterlijk van een ander 

beschrijven. A2 Ik kan iets 

voor een groep vertellen” 

(48).  

 

„59 Praxis“ (48-49) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

„Ihr organisiert eine 

Modeshow. Überlegt 

euch, für welche Saison 

ihr die Kollektion 

vorstellt. Die Modeshow 

sollt ihr dann in der 

Klasse präsentieren. 

Jeder spielt sowohl die 

Rolle des Modells als 

auch die des Moderators. 

Als Moderator 

beschreibst du jeweils 

ein Modell. Lasst einfach 

eurer Phantasie und 

Kreativität freien Lauf, 

verwendet Accessoires 

und Musik. Wer hat die 

kreativste Kollektion?“ 

(48). 

 

„Schritt 5 Präsentiert 

eure Modeshow auf 

Deutsch vor der Klasse“ 

(49).  

„59 Praxis“ (48-49) 

Can do-descriptoren: 

Kennis:  3C                                       

Opdracht: 

„Schritt 2  Jeder 

präsentiert die Kleidung, 

die ein anderer/ eine 

andere trägt. Besprecht, 

wer was anzieht, und 

bereitet eure Präsentation 

vor. Verwendet folgende 

Hilfssätze: Guten Tag, wir 

sind… […]“ (48).  

 

Extra      

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 
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Tekstboek      

“L Hören” 

70 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Kleidertauschparty 

gegen Massenkonsum“ 

(70) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„Auf einer 

Kleidertauschparty in 

München bietet sich die 

Gelegenheit, gebrauchte 

Kleidung mit andere 

Gästen zu tauschen“ (70). 

  „Kleidertauschparty gegen 

Massenkonsum“ (70) 

De stad München staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

 

Werkboek      

“L Sehen” 

50-51 
Can do-descriptoren: 

Vaardigheden:                          

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:  

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

„60 Kleidertauschpary 

gegen Massenkonsum“ 

(50).  

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

 „d Sieh dir das Video an 

und mache die Aufgaben. e 

Im Video wird über 

folgendes gesprochen: 

‘Diese Kleidertauschparty 

hat ganz klare Ziele. Zum 

einem geht es darum, über 

unser Konsumverhalten zu 

reflektieren: weg von der 

Wegwerfgesellschaft. Das 

heißt, man muss nicht 

immer alles neu kaufen. 

Zum anderen ist natürlich 
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

die Nachhaltigkeit sehr 

wichtig. Man kann diese 

Klamotten einfach wieder 

gebrauchen.’“ (50-51).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“M Lesen” 

71 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland (hoofdstad) 

verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlin  

 

Kritisch cultureel 

bewustzijn / politieke 

educatie: 

9 + 10 Vergelijking van het 

aantal jongeren (in 

percentages) per land, ook 

Duitsland en Nederland, die 

het meeste online shoppen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: 

„Bundesverband 

„Deutschlands 

Jugendliche shoppen 

online am meisten“ (71) 

Can do-descriptoren: 

Kritisch cultureel 

bewustzijn / politieke 

educatie: 9 + 10  

Opdrachtentypologie: 

Kennis + vaardigheden: 

1B + 3  

 

 

Vergelijking van het aantal 

jongeren (in percentages) 

per land, ook Duitsland en 

Nederland, die het meeste 

online shoppen. Dit wordt 

in een afbeelding 

weergegeven.  

 

 

 

„Deutschlands 

Jugendliche shoppen 

online am meisten“ (71) 

do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„Bundesverband 

Informationswirtschaft, 

Telekommunikation und 

neue Medien 

(BITKOM)“ (71). 

„[…] wie der 

Bundesverband 

Informationswirtschaft, 

Telekommunikation und 

neue Medien (BITKOM) 

heute in Berlin mitteilte“ 

(71). 

 „Deutschlands Jugendliche 

shoppen online am meisten“ 

(71) 

De stad Berlin staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  
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Informationswirtschaft, 

Telekommunikation und neue 

Medien (BITKOM)“ (Neue 

Kontakte 2013a: 71). 

 

Kennis: kennis over de 

andere cultuur: percentage 

Duitse jongeren die online 

shopt + vaardigheden: 

leerlingen kunnen, op een 

begrijpelijke manier voor een 

Duitstalige gesprekspartner, 

in het Duits over online 

shoppen communiceren: 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

3. Schriftelijke opdracht “met 

een reflecterende 

vergelijking” over een 

cultureel aspect. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“M Lesen” 

51-52 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

„61 Lesen“ (51-52) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

Opdracht: 

“6 Maak een staafdiagram 

van alinea 3. Geef je 

diagram een titel en 

benoem ook de assen. Doe 

dat in het Duits” (52).  
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Wiederholung

” 

53-56 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen. 

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: dat je in 

Duitsland meestal niet met je 

bankpas in een ijssalon kan 

betalen.  

 

„1 Kapitel 3 C 

Grammatik“ (53) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 

(Het gaat om een gesprek 

tussen man en vrouw 

(geliefden) dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld:  

„Floris, mit wem (praten) 

du am Telefon? – Ich 

komme sofort, einen 

Moment“. 

„Floris, warum 

(antwoorden) du nicht, 

wenn ich dich etwas frage? 

– Liebling, (wachten) du 

kurz, es ist dringend. Es 

geht um meine Arbeit“. 

„Um deine Arbeit? 

(Werken) du denn auch am 

Wochenende? (Wachten) 

dein Chef nicht bis 

Montag? – (Openen) ihr 

schon mal die Flasche 

Wein, ich komme in zwei 

Minuten“ (53).  

Opdracht: 

„4 Kapitel 3 Lernliste 

J“ (54) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

 „1 Herr…!“ 

„7 Ich wünsche Ihnen 

einen guten …!“ 

„8 Möchten Sie lieber 

Fleisch oder …?“ 

„9 Möchten Sie … und 

Essig zum Salat?“ 

„… Sie bitte! Kann ich 

Sie etwas fragen?“ (54).  

Opdracht: 

„Welches Wort aus der 

Lernliste J wird gesucht? 

Ergänze“ (54)  

 

„5 Kapitel 4 C 

Grammatik“ (54) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

 „1 zou graag willen  … 

ihr eine Tasse Kaffee?“ 

„3 mogen  … du diese 

teuren Sachen kaufen?“ 

„9 houden van  … du 

den blauen oder den 

gelben Pullover?“ 

„10 kunnen  … du mir 

sagen, wo die 

„7 Kapitel 4 Lernliste D“ 

(55) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Hast du vielleicht 

(handschoenen) … 

gefunden?“ 

„3 Brauchst du eine 

schwarze (broek) …?“ 

„4 Kennst du ein gutes 

(kledingwinkel) …?“ (55).  

Opdracht: 

„a Ergäne die Substantive 

(zelfstandige 

naamwoorden)“ (55).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

 „5 Der Bus kommt nicht 

… du mich ab?“ 

„6 Wie … du meine Jeans? 

– Sie ist sehr hübsch“. 

„8 Es ist sehr kalt hier. – 

Du kannst deinen Pullover 

…“. 

„9 Kann ich Ihnen helfen? 

– Ja, ich … dieses Kleid 

bezahlen“. 

„10 Hast du mein rotes T-

Shirt gesehen? Ich … es 

jetzt unbedingt“ (55).  

Opdracht: 

 



479 
 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

„Arbeitet zu zweit. Übt 

mündliche auf Deutsch“ 

(53).  

 

„2 Kapitel 3 I 

Grammatik“ (53) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2C + 4 

(Het is een gesprek tussen 

twee bekenden over het 

reserveren van een tafel in 

een restaurant dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

„Hi, wann kommt (jullie) 

…? (Ik) … kann den Tisch 

bis 20 Uhr (voor jullie) … 

reservieren“ (53).  

Opdracht: 

„Ergänze folgende SMS“ 

(53). 

 

„3 Kapitel 3 Lernliste D“ 

(53) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„4 Wollen Sie ein Glas 

Wein mit mir …?“ 

„7 In welchem … hast du 

die Tassen gekauft?“ 

„8 Hast du …? Nein, ich 

habe vor fünf Minuten 

gegessen“. 

„10 Möchtet ihr noch ein 

Dessert? Nein, danke, wir 

haben … gegessen“ (53).  

Opdracht: 

„Welches Wort aus der 

Lernliste D von Kapitel 3 

Herrenabteillung ist?“ 

(54).  

Opdracht: 

„Ergänze“ (54).  

 

„6 Kapitel 4 I 

Grammatik“ (55) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 (Wie) … sucht (jullie) 

…? – (Wij) … suchen 

(jullie)…“ 

„2 Haben (u) … Ihre 

Bankkarte dabei?“ 

„Deine Mutti kann (jou) 

… nicht finden“. 

„5 Hast (jij) … Hans im 

Supermarkt gesehen?“ 

„8 Habt (jullie) … 

gehört? Der Supermarkt 

ist geschlossen“ (55).  

Opdracht: 

„Ergänze“ (55).  

 

„b Ergäne die Verben in 

der richtigen Form. Wähle 

aus: aantrekken – halen – 

inkopen – nodig hebben – 

vinden – zou graag 

willen“ (55).  

„8 Kapitel 4 Lernliste J“ 

(56) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Welches … hast du 

mit? Teller und Glas“. 

„3 Wo sind die Uhren…? 

Im … sind sie nicht teuer“. 

„5 Kannst du bitte fragen, 

was der … ist? Ich denke, 

55 Euro“. 

„6 Der Fernseher ist 

kaputt. Vielleicht kannst du 

ihn … lassen?“ (56).  

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B 

dat je in Duitsland meestal 

niet met je bankpas in een 

ijssalon kan betalen.  

„2 In der Eisdiele kann ich 

nicht mit Bankkarte …“ 

(56).  

Opdracht: 

„Welches Wort passt in die 

Lücke? Wähle aus 

folgenden Wörtern. Zwei 

Wörter bleiben übrig. 

apotheek – betalen – 

elektronicawinkel – 

goedkoop – half – krijgen 

– portemonnee – prijs – 

repareren – servies“ (56).  
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wird gesucht? Ergänze“ 

(53).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Lernübersicht

” 

57-65 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen. 

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. F) Opdracht die de 

betekenis van woorden in de 

Duitse taal weergeeft: 

weergave van kennis over het 

culturele karakter in de 

betekenis van een woord. 

 

„Grammatik C“ (57) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

„dürfen = mogen, 

toestemming hebben“ 

„mögen = morgen, houden 

van, lusten“  

„möchten – (zou) graag 

willen“ (57). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

 „Hier kannst du schöne 

Mode finden“. 

„Du darfst hier nicht 

essen“ (57).  

 

„Grammatik I“ (57-58) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

 „Kennt sie dich?“ 

„Gestern hat er Sie 

gesehen“. 

„Wen hast du gestern 

getroffen?“ (57).  

„Redemittel D“ (58) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 

(het is een gesprek tussen 

twee bekenden die met 

elkaar aan het winkelen 

zijn dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Bijvoorbeeld: 

„Gehst du mit 

einkaufen? – Aber klar! 

Gehen wir doch in ein 

Kleidergeschäft!“ 

„Du kannst sie direkt 

anprobieren. – Prima. 

Ich darf Geld von meiner 

Mutter ausgeben“ (58).  

 

In een gesprek tussen 

verkoper en klant, twee 

personen die elkaar niet 

kennen, wordt er een 

formele aanspreekvorm 

gebruikt. 

„Hallo. Haben Sie diese 

Kappe auch in Grau? Ich 

mag das Lila nicht. – Da 

muss ich mal 

nachschauen, welche 

Farben wir sonst noch 

haben“ (58).  

„Lernliste 

Niederländisch-Deutsch 

D I“ (60) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

 

D: das Kleid 

NL: de jurk 

(60). 

D: die Kappe 

NL: de pet  

(60). 

 

„Lernliste 

Niederländisch-Deutsch 

J I“ (60) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

D: der Teller 

NL: het bord 

(61). 

 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch G Sehen“ 

(62) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„der Wechselkurs  Du 

findest den akutellen 

Wechselkurs des Euros 

hier.  de wisselkoers“ (62).  

 

In het Lernübersicht wordt 

herhaald wat de leerlingen 

tijdens hoofdstuk 4 hebben 

behandeld.  

 

„In der Klasse“ (64) 
Er is sprake van de ICC 

elementen kennis, houdingen 

en vaardigheden indien deze 

zinnen daadwerkelijk tijdens 

de Duitse les gebruikt worden 

door docent en leerlingen.  
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Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

„Guten Tag. Ich möchte 

diese Sachen bezahlen“ 

(58). 

 

„Redemittel J“ (59) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (het is een 

gesprek tussen twee 

bekenden die met elkaar 

aan het winkelen zijn dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt).  

Bijvoorbeeld: 

„Kommst du mit zum 

Supermarkt? – Was 

möchtest du denn 

kaufen?“ 

„Wie viel Euro hast du 

dabei? – Ich habe mein 

Portmonnee vergessen“. 

„Deine Bankkarte has du 

aber mit? – Ja, aber in 

der Eisdiele kann ich 

nicht mit Bankkarte 

zahlen“ (59).  

„In der Klasse“ (64) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het gaat om 

vragen die een leerling aan 

een medeleerling / 

leeftijdsgenoot stelt dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(Het gaat om vragen die 

een leerling aan de docent 

stelt. De leerling spreekt 

de docent met een formele 

aanspreekvorm aan) 

Bijvoorbeeld: 

„Hast du einen 

Kugelschreiber für mich?“ 

„Was sollen wir machen?“ 

„Sie sprechen zu schnell“. 

„Haben Sie die Antworten 

für mich?“ 

„Kommen Sie mal, bitte?“ 

(64).  

Kapitel 5 

Traumhaus 

     

Teil I      

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“A Sehen” 

74 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

„Die IFA – Fest der 

Sinne“ (74) 

 „Die IFA – Fest der Sinne“ 

(74) 
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1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlin. 

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: de beurs in 

Berlijn, IFA; 

- Opdracht die kennis over het 

Duitstalige gebied weergeeft: 

Landeskunde.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

“Je ziet een tv-programma 

over elektronica. A2” (74).  

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B 

“Je leest een forum over 

woonsituaties en een 

informatieve tekst over een 

Duitstalig land. A2/B1” 

(74).  

 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Je leert een gesprek te 

voeren over de inrichting 

in huis. A1/A2” (74).  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A +B 

(Duitsland: hoofdstad). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland) 

+ B (De beurs in Berlijn, 

IFA). 

„Messe Berlin“ (74). 

„Die internationale 

Funkausstellung IFA ist 

die Messe für 

Technologien der 

Zukunft“ (74).  

De stad Berlin staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

De opdracht in het werkboek 

bij het tv-programma/ de 

video over elektronica heeft 

niet relflectie op de situatie als 

doel (67-68 AB B). 
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Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“A Sehen” 

67-68 
Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: IFA.  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

“A2  Je ziet een tv-

programma over 

elektronica” (67).  

 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“A1/A2  Je kunt vragen 

stellen en antwoorden 

geven over de inrichting in 

huis” (67) 

„Die IFA – Fest der 

Sinne“ (67-68) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (De beurs in 

Berlijn, IFA). 

Opdracht: 

“1 Omschrijf in eigen 

woorden wat het 

onderwerp van de IFA 

is” (67).  

 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Een video over de IFA 

(elektronica).  

Opdracht: 

„Das Video ist in 

Fragmente unterteilt. Zu 

 „Die IFA – Fest der Sinne“ 

(67-68) 
De opdracht bij het tv-

programma/ de video over 

elektronica heeft niet relflectie 

op de situatie als doel (67-68 

AB B). 
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vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

jedem Fragment gehört 

eine Frage. Lies vor dem 

Sehen die Frage und die 

Antwortmöglichkeiten 

durch. Beantworte die 

Fragen während des 

Sehens“ (68).  

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“B lesen” 

75 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken. 

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

 „Wie wohnst du?“ (75) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 

(In de tekst worden 

jongeren (onder de 16 jaar) 

aangesproken dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

„Wie wohnst du?“ (75) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:1A 

„Sie ist 120 m² groß und 

befindet sich im zweiten 

„Wie wohnst du?“ (75) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Bijvoorbeeld: 

„Fewyn 17.05.2012, 

08:56. Wir wohnen auf 

„Wie wohnst du?“ (75) 

De stad München en de 

deelstaat Hessen staan op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 
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relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft. 

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Wir möchten trotzdem 

gern wissen, wie du 

wohnst. Wie viele Zimmer 

hat die Wohnung oder das 

Haus, hast du einen Balkon 

oder einen Garten? Gibt es 

eine Garage oder hast du 

einen Wintergarten? 

Vielleicht wohnst du auch 

ganz aussergewöhnlich? 

Erzähl und von deinem 

Zuhause!“ (75).  

Stock in einem Altbau in 

München“ (75). 

„Wir wohnen in 

Nordhessen, haben in 

der Heimatstadt meines 

Vaters vor 2 Jahren ein 

Zweifamilienhaus 

gekauft“ (75). 

dem Lande, 5 Minuten von 

der nächsten Kleinstadt 

entfernt … direkt am 

Kanal, in einem 

Einfamilienhaus, mit 

einem großen Garten und 

Schwimmbad ;-) sehr 

gemütlich, viel Platz. 

Unsere Haustür steht 

eigentlich jedem offen und 

meine Freunde kommen 

denn auch oft zum 

Schwimmen“ (75). 

 

van de stad en de deelstaat 

zien.  

 

In de tekst komen 

verschillende mogelijkheden 

van wonen in Duitsland aan 

bod.  

 

In de opdracht in het 

werkboek bij deze tekst wordt 

ingegaan op het verschil 

wanneer er in de Duitse taal 

sprake is van een Wohnung en 

wanneer van een Haus (68-69 

AB B).  

 

  

Werkboek      

“B lesen” 

68-70 
Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

„2 Wie wohnst du?“ (68-

69) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Opdracht: 

„2 Wie wohnst du?“ 

(68-69) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

Opdracht: 

“5 In de beginvraag 

wordt een verschil 
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in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. F) Opdracht die de 

betekenis van woorden in de 

Duitse taal weergeeft: 

weergave van kennis over het 

culturele karakter in de 

betekenis van een woord. 

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„3 Sieh dir folgende 

Abbildungen an. Wer 

wohnt in welchem Haus? 

Schreibe den Namen neben 

die Abbildung“ (68).  

gemaakt tussen 

Wohnung en Haus. Dit 

verschil blijkt ook uit de 

antwoorden. Wat is het 

verschil?” (69).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“C Grammatik” 

76 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

„Grammatik“ (76) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F  

„müssen = moeten (het 

kann niet anders, 

noodzaak)“ 

„sollen = moeten (een 

ander wil het)“ (76). 

  

„Grammatik“ (76) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„Ich will nur, dass du 

ehrlich bist“. 

„Willst du, dass ich dir 

helfe?“ (76). 
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Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. F) Opdracht die de 

betekenis van woorden in de 

Duitse taal weergeeft: 

weergave van kennis over het 

culturele karakter in de 

betekenis van een woord. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“C Grammatik” 

70-74 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis:                                    

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

„3 Weißt du es noch?“ 

(70) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).                                  

„1 houden van  … ihr es 

auch so sehr, bei ihm zu 

sein?“ 

„2 kunnen  … du die 

Garagetür schließen?“ 

„4 kunnen  Wir … den 

Schlüssel nicht finden. Hast 

du eine Ahnung?“ (70). 

Opdracht: 

„Setze die richtige Form 

ein“ (70).  

 

„4 Verben“ (70-71) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).                                  

„1 Warum willst du die Tür 

nicht schließen?“ 

„4 Wisst ihr, wann unsere 

Nachbarn umziehen?“ 

(70). 

Opdracht: 

„6 Übe das Schreiben“ 

(72) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).                                  

„1 weten  … ihr, wo die 

Handtücher liegen?“ 

„2 moeten  Ihr … das 

Bad noch sauber 

machen“. 

„4 willen  … ihr in ein 

billigeres Haus 

umziehen?“ 

„6 weten  … du 

vielleicht, wo ich den 

Schlüssel finden kann?“ 

(72).  

Opdracht: 

„Setze die richtige Form 

ein“ (72).  

 

„7 Übe das Schreiben“ 

(72) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).                                  

„9 Übe das Sprechen“ 

(74) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + 4 (Het is 

een gesprek tussen twee 

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1A 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„1 Rolle A  Meine Eltern 

(willen) umziehen. - Rolle 

B  Wo (willen) ihr denn 

hin?- Rolle A Nach 

Karlsruhe. Ich (willen) 

nicht, aber ich habe keine 

Wahl. – Rolle B  Nein, du 

(moeten) wohl mit, sehr 

schade!“ (74).   

„2 Rolle A  (Moeten) wir 

für Samstag nicht 

einkaufen? – Rolle B  Du 

meinst für die Party? Klar, 

(weten) du schon, was du 

„9 Übe das Sprechen“ (74) 

De stad Karlsruhe staat niet 

niet op de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). 
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Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: band Wir sind 

Helden; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

“Bekijk de volgende 

zinnen. Schrijf de betekenis 

van de werkwoorden op” 

(70).  

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

Opdracht: 

“b Bekijk de volgende 

zinnen. müssen en sollen 

betekenen beide ‘moeten’. 

Welk verschil wordt er met 

de werkwoorden 

uitgedrukt?” (70). 

 

„5 Übe das Schreiben“ 

(71) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„1 müssen  … ihr nach 

Hause gehen?“ 

„2 wissen … Sie, wo ich 

das Licht finde?“ 

„3 wollen  … Sie den Lift 

nicht benutzen?“ 

„4 wissen, wollen  … Lisa 

schon, dass ihr umziehen 

…?“ 

„5 wollen  … du vielleicht 

die Tür aufmachen?“ 

„7 sollen  Ihr …die 

Heizung mal etwas höher 

stellen“ (71).  

Opdracht: 

„Setze die richtige Form 

ein“ (71).  

„4 Du … endlich mal 

dein Zimmer 

aufräumen!“ 

„5 Wenn du willst, dass 

man dich hört, … du 

anklopfen“. 

„7 Das war eure Mutter 

am Telefon. Ihr … nach 

Hause kommen“. 

„8 Wenn ihr den besten 

Preis für die Wohnung 

haben wollt, … ihr jetzt 

verkaufen“ (72).  

Opdracht: 

„Setze eine Form von 

müssen oder sollen ein“ 

(72).  

 

„8 Müssen nur wollen“ 

(72-73) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (Band Wir 

sind Helden).  

„Hier siehst du den Text 

des Liedes Müssen nur 

wollen von der Gruppe 

Wir Sind Helden“ (73).  

Opdracht: 

„a Einige Modalverben 

sind weggelassen 

worden. Höre dir das 

Lied an und ergänze die 

fehlenden Verben. b lees 

de tekst van het lied. De 

Song werpt de vraag op, 

of je wel alles moet doen, 

wat je kunt doen. Zoek in 

de songtekst drie 

ongebruikelijke dingen 

holen (willen)? Rolle A  

Getränke und Chips. 

(Moeten) wir noch 

Salzstangen mitnehmen? – 

Rolle B  Ja, die (moeten) 

wir unbedingt kaufen!“ 

(74).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Übt 

mündlich auf Deutsch“ 

(74).  

 

„10 Übe das Schreiben“ 

(74)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

Bijvoorbeeld: 

“1 Moet je nog inkopen?” 

“3 Weet jij nog wat we 

nodig hebben?” 

“4 Weet u waar hier een 

geldautomaat is?” (74).  

Opdracht: 

„Übersetze ins Deutsche“ 

(74). 
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die je kunt doen en 

schrijf ze op. c Bekijk 

eventueel op 

YouTube.com de clip 

van het liedje“ (73).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“D Sprechen” 

76-77 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

4.  De leerling “kan 

herkennen dat er afhankelijk 

van de relatie met een persoon 

of een specifieke situatie 

formele en informele 

aanspreekvormen zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

„Redemittel“ (77) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Informeel 

gesprek over het thema 

wonen dat wordt gevoerd 

door mensen die elkaar 

kennen).  

Bijvoorbeeld: 

„Wo wohnst du jetzt?“ –  

Wir ziehen am 

Wochenende in unser 

neues Haus ein“. 

„Das haben deine Eltern 

doch bauen lassen? –  Ja. 

Ich habe jetzt den ganzen 

Keller für mich allein. Toll, 

was?“ 

„Hattet ihr auch keine 

Heizung?“ –  Doch, wir 

haben mit Holz geheizt“ 

(77).  

   

Werkboek      

“D Sprechen” 

75-80 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

„11 Redemittel in der 

Praxis“ (75) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„Wo wohnst du jetzt?“ 

„Wie war euer 

Ferienhaus?“ 

„17 Sätze 

nachsprechen“ (77) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 Wo wohnst du jetzt?“ 

„3 Wann zieht dein 

Bruder um?“ (77).  

„20 Fragen und 

Antworten“ (79) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

„12 Wie wir es gesagt?“ (75-

76) 

De stad Efurt staat op de kaart 

van Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). De 

leerlingen kunnen daar de 
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3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als 

doel “een productieve 

omgang met het niet begrijpen 

en niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij schrijven en 

spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

„Hattet ihr auch keine 

Heizung?“ 

„Wann bist du wieder zu 

Hause?“ (75).  

Opdracht: 

„b Höre dir den ganzen 

Beitrag an und mache die 

Aufgabe. 3 Kreuze an, 

welche Ausdrücke oder 

Sätze im Text vorkommen“ 

(75).  

 

„12 Wie wir es gesagt?“ 

(75-76) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

“Mijn ouders hebben een 

nieuw huis hier in Erfurt 

laten bouwen – Meine 

Eltern haben ein neues … 

hier in Erfurt … …” (75).  

Opdracht: 

„Höre dir den Beitrag 

noch mal an. Ergänze, wie 

es gesagt wird“ (75).  

 

„14 Wortschatz“ (76-77) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 3A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„2 Kannst du vielleicht mal 

…?“ 

„3 Warum hast du die Tür 

nicht …?“ 

„4 Weißt du, wo saubere 

Handtücher …?“ 

Opdracht: 

„a Höre dir folgende 

Sätze an und sprich sie in 

der Pause nachch [sic]. 

b Arbeitet zu zweit. Lest 

einander die Sätze von a 

vor und kontrolliert die 

Aussprache“ (77).  

„18 Übe die 

Redemittel“ (78) 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 9 

„Schritt 2 – gemeinsam 

übersetzten und 

nachschlagen, was ihr 

nicht versteht“ (78). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

 Opdracht:  

„Schritt 4 – Dialoge 

nachspielen und dabei 

die Rollen wechseln“ 

(78).  

 

Opdracht:  

 „Übe die Redemittel D 

im TB auf Seite 77 in 

folgenden Schritten: 

[…]“  (78). 

 

„19 Gespräche“ (78-79) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

(De leerlingen vertalen de 

vragen voor het gesprek 

van het Nederlands naar 

het Duits en formuleren 

zelf passende antwoorden 

voor deze vragen. 

Uiteindelijk moeten de 

leerlingen het gesprek ook 

zonder hulp van het boek 

kunnen uitvoeren). 

“1 Wanneer verhuist je 

opa?” 

“2 Waar gaat (ziehen) hij 

naartoe?” 

“3 Heeft hij daar een 

eigen keuken?” 

“4 Hoe ziet zijn badkamer 

er uit?” 

“5 Hoe vaak bezoeken 

jullie hem?” (79).  

Opdracht: 

„a Übersetze die Fragen. 

b Schreibe die passenden 

Antworten zu den Fragen. 

c Arbeitet zu zweit. Verteilt 

die Rollen und sprecht den 

Dialog. d Deckt eure Sätze 

ab. Sprecht den Dialog, 

ohne zu spicken“ (79).   

 

„21 Endgespräch“ (79-

80) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

penvrienden dus wordt er 

geografische ligging van de 

stad zien.  

 

„14 Wortschatz“ (76-77) 

De stad Oldenburg staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

„21 Endgespräch“ (79-80) 

Het eiland Sylt staan op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van het eiland zien.  

 



491 
 

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor 

omgang met het niet begrijpen 

van een woord in de vreemde 

taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„5 Wann bist du nach 

Oldenburg …?“ 

„6 Wollt ihr die Wohnung 

kaufen oder ….?“ (76).  

Opdracht: 

„Ergänze das fehlende 

Verb in der richtigen 

Form. Wähle aus folgenden 

Verben und benutze 

eventuell die Lernliste. 

aankloppen – afwassen – 

dichtdoen – huren – 

komen wonen – liggen – 

opendoen – openen – 

opruimen – verhuizen“ 

(76).  

 

(De leerlingen vertalen 

de zinnen van het 

Nederlands naar het 

Duits voor het gesprek).  

Bijvoorbeeld: 

“a Gespräch 1”  

“1 Rolle A  Wanneer 

verhuizen jullie? – Rolle 

B  We verhuizen in het 

weekeinde” (78). 

“b Gespräch 2” 

“7 Rolle A  Ik geloof dat 

er iemand aanklopt. – 

Rolle B  Klopt, kun jij de 

deur openen?” (78). 

“c Gespräch 3” 

“10 Rolle A  Hoe was 

jullie vakantiehuis in 

Spanje? – Rolle B  

Geweldig, alles was er. 

Alleen een beetje klein” 

(79).  

Opdracht: 

„Übersetze die 

Gespräche. b Arbeitet zu 

zweit. Verteilt die Rollen 

und sprecht die Dialoge“ 

(78-79). 

een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1A 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B (De 

leerlingen vertalen de 

zinnen voor het gesprek 

van het Nederlands naar 

het Duits). 

Bijvoorbeeld: 

“Rolle A  (A belt B) – 

Rolle B  meld je aan de 

telefoon”. 

“Rolle A  groet, je wilt een 

vakantiehuis huren  – 

Rolle B  vraag van 

wanneer tot wanneer” 

(80). 

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Rolle 

A: Du möchtest einen 

Urlaub auf der Insel Sylt 

verbringen und rufst bei B, 

deinem Brieffreund an. 

Rolle B: Deine Eltern 

haben eine Pension – 

Pension Seeblick – auf 

Sylt“ (79).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      
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“E 

Wörterbuch” 

78 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

    

Werkboek      

“E 

Wörterbuch” 

80-81 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

    

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“F In der 

Klasse” 

78 

Can do-descriptoren: 

/ 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

„F In der Klasse“ (78) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

„Ich weiß nicht, wie ich 

das Wort buchstabiere“ 

(78).  

  „F In der Klasse“ (78) 

Er is sprake van de ICC 

elementen kennis, houdingen 

en vaardigheden indien deze 

zin daadwerkelijk tijdens de 

Duitse les gebruikt wordt door 

de leerlingen.  
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“F In der 

Klasse”  

81 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„23 In der Klasse“ (81) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het gaat om 

zinnen waarin de docent 

iets aan een leerling / 

leerlingen vraagt of aan een 

leerling / leerlingen 

meedeelt. De docent 

spreekt de leerlingen met 

een informele 

aanspreekvorm aan).   

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

Bijvoorbeeld: 

Opdracht b: 

„4 Wat heb ik vorige week 

opgegeven? – Was habe 

ich euch … … 

aufgegeben?“ 

„8 Zij jullie klaar? – Seid 

ihr …?“ (81).  

Opdracht c: 

„10 Kannst du den Fehler 

nenen?“ 

„11 Kannst du ein Beispiel 

nennen?“ 

„12 Kannst du bitte die 

Antwort wiederholen?“ 

„13 Kannst du  bitte ein 

Fenster öffnen?“ 

„14 Kannst du bitte ein 

Fenster öffnen?“ (81).  

Opdracht: 

  „23 In der Klasse“ (81) 
Er is sprake van de ICC 

elementen kennis, houdingen 

en vaardigheden indien deze 

zinnen daadwerkelijk tijdens 

de Duitse les gebruikt worden 

door de docent.  
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„b Höre den Text noch 

einmal. Ergänze, wie es 

gesagt wird. c Was solltest 

du machen, wenn dein 

Lehrer folgende Fragen 

stellt? Schreibe deine 

Antwort auf 

Niederlandisch auf“ (81). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Zum Schluss” 

+ 

“Nachbereitung

” 

82-84 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

„1 Lernliste N-D“ (82) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 3A 

(informele 

aanspreekvormen). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„1 Weißt du, ob es noch 

Cola im … gibt?“ 

„4 Ich bin gerne bei euch, 

es ist immer ganz …“. 

„5 Kannst du die … etwas 

höher stellen? Ich friere“. 

„7 Wann … du nach 

München? – Nächsten 

Monat“. 

„10 Mach endlich mal dein 

Zimmer …, es ist wirklich 

schmutzig“ (82).  

Opdracht: 

„Ergänze die fehlenden 

Wörter“ (82).  

 

  

„2 Grammatik“ (82-83) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1 weten  … (jij)…, wo 

mein Handtuch liegt?“ 

„4 moeten  (Jullie) … 

die Garage noch 

aufräumen“. 

„6 moeten  (Jij) … dein 

Zimmer unbedingt heute 

noch aufräumen“. 

„7 moeten  Einer von 

euch … diese Woche 

noch die Küche putzen“. 

„8 moeten  Warum … 

dein Großvater in ein 

Pflegeheim umziehen?“ 

(82).  

Opdracht: 

„Setze die richtige Form 

ein. Übersetze (vertaal) 

auch das 

Personalpronomen“ 

(82). 

 

„4 Lernliste D-N“ (83) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Welche … hast du für 

deine schlechten Noten?“ 

„4 Welche deutschen … 

von Autos kennst du? 

Nenne mindestens vier“. 

„5 Können Sie uns …, dass 

das Gerät mindestens zehn 

Jahr gut funktioniert?“ 

(83). 

Opdracht: 

„Welches Wort passt zu 

welchem Satz? Ergänze 

das richtige Wort. Zwei 

Wörter bleiben übrig. der 

Altbau – die Begründung 

– einziehen – erziehen – 

der Hersteller – die 

Sparsamkeit – die 

Straßenbahn – 

versprechen“ (83). 

 

„Nachbereitung“ (84) 

Can do-descriptoren: 

„1 Lernliste N-D“ (82) 

De stad München staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  
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1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„3 Redemittel“ (83) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“1 Waar wonen jullie 

nu?” 

“2 Wanneer verhuist je 

zus?” 

“4 Wanneer zijn jullie 

weer thuis?” 

“5 Hebben jullie daar 

ook geen verwarming?” 

(83). 

Opdracht: 

„Übersetze ins 

Deutsche“ (83). 

 

 

 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

“A2  Ik kan een tv-

programma over 

elektronica begrijpen” 

(84). 

 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“A1/A2  Ik kan vragen 

stellen en antwoord geven 

over de inrichting in huis” 

(84).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      
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“Landeskunde” 

79 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Zuid-Tirol verstrekken; 

C) De leerling “weet welk 

klimaat […] het andere land 

heeft”. 

 

2. A) De leerling kan “zijn 

basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Zuid-Tirol.   

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Zuid-Tirol weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Zuid-Tirol weergeeft: 

Landeskunde: talen die in 

Zuid-Tirol worden gesproken; 

C) Opdracht die historische 

kennis over Zuid-Tirol 

weergeeft: Landeskunde. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

„Meine Heimat: 

Südtirol“ (79) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + C 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B (Zuid-

Tirol: bergen, klimaat).  

„Südtirol ist eine kleine 

Provinz im Norden Italiens 

und bildet zusammen mit 

dem Trentino eine Region 

(= Bundesland)“ (79). 

 

„Geographische Lage 

Wenn ich einen Touristen 

fragen würde, was für ihn 

das Besondere an Südtirol 

ist, dann würde ich 

wahrscheinlich die Antwort 

erhalten: ‘Die Berge 

natürlich!’ Südtirol liegt in 

den Alpen. Der höchste 

Berg ist der Ortler, er ist 

3905 Meter hoch“ (79). 

 

„Es gibt acht Städte: 

Bozen, Meran, Glurns, 

Leifers, Klausen, Brixen 

und Sterzing. Ich komme 

aus Bozen (italienischer 

Name: Bolzano), das ist die 

Hauptstadt Südtirols. Sie 

hat etwa 98.000 

Einwohner. Außer den 

Städten gibt es hier noch 

sehr viele Dörfer und 

Täler“ (79). 

 

„Meine Heimat: 

Südtirol“ (79) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1C 

„Geschichte und 

Sprachen Südtirols 

1919, als der Erste 

Weltkrieg endgültig 

vorüber war, wurde im 

Versailler Vertrag 

abgemacht, dass Südtirol 

zu Italien gehören soll. 

Davor war es ein Teil 

Österreichs. Das 

Parlament sagte damals, 

dass es die 

deutschsprachige 

Minderheit achten wird“ 

(79).  

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (talen die in 

Zuid-Tirol worden 

gesproken, verschillende 

taalgroepen).  

„Heute leben in ganz 

Südtirol knapp 70 

Prozent 

deutschsprachige 

Bürger, fast 26 Prozent 

sind Bürger der 

italienischen 

Sprachgruppe – und 

etwas mehr als vier 

Prozent sind Ladiner. 

Die Ladiner sind ein 

romanisches Volk, das 

Ladinisch spricht. Die 

Deutschsprachigen in 

„Meine Heimat: 

Südtirol“ (79) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 2A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (het 

schoolsyteem in Zuid-

Tirol).  

„Die Schuleinteilung ist 

hier etwas anders als in 

Deutschland. Bis zur 5. 

Klasse geht man in die 

Grundschulde (auch oft 

Volksschule genannt). Von 

der 6. bis zur 8. Klasse 

folgt dann die 

Mittelschule. Sie endet mit 

einer Prüfung in der 8. 

Klasse. Anschließend kann 

man sich dann für eine 

Oberschule oder eine 

Berufsschule entscheiden“ 

(79). 

„Die Oberschule dauert 

fünf Jahre lang, und man 

kann sie mit der Matura (= 

Abitur) abschließen. Es 

gibt aber verschiedene 

Arten von Oberschulen: 

Technikinteressierte 

besuchen die 

Gewerbeoberschule, 

interessiert man sich für 

Sprachen, besucht man das 

Sprachenlyzeum. Wenn 

man sich für 

Naturwissenschaften 

interessiert, dann sollte 

„Meine Heimat: Südtirol“ 

(79) 

De stad Bozen en het gebergte 

de Alpen staan op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

stad en het gebergte zien.  

 

De steden “Meran, Glurns, 

Leifers, Klausen, Brixen en 

Sterzing” en de deelstaat Süd-

Tirol staan niet op deze kaart 

(79). Süd Tirol wordt wel 

samen met de hoofdstad 

Bozen weergegeven via een 

afbeelding bij de tekst.  
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„Das Klima unterscheidet 

sich nur ein wenig von dem 

in Österreich und 

Deutschland. Im Winter 

liegen die 

Durchschnittstemperaturen 

in den Städten bei -4 bis 

+3 Grad Celsius. In den 

Städten schneit es etwa 

drei- bis viermal im Jahr. 

Im Sommer steigt die 

Temperatur dann bis auf 

40 Grad Celsius an“ (79).  

Südtirol sprechen einen 

Dialekt, der dem 

Bayrischen ähnlich ist“ 

(79).  

 

 

 

 

man das Wissenschaftliche 

Lyzeum besuchen“ (79). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (verschillende 

taalgroepen).  

„Und in wie vielen 

Ländern sonst leben drei 

verschiedene 

Sprachgruppen in Frieden 

miteinander?“ (79).  

 

Werkboek      

“Landeskunde” 

85-87 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Zuid-Tirol en Oostenrijk 

verstrekken;  

 

2. A) De leerling kan zijn 

“basiskennis over het verloop 

van het dagelijkse leven in het 

andere land uiteenzetten”: 

schoolsysteem in Zuid-Tirol. 

 

Kritisch cultureel 

bewustzijn / politieke 

educatie: 

9. De leerling kan 

“verschillen en 

overeenkomsten/gelijkenissen

” tussen het schoolsysteem uit 

Zuid-Tirol en dat uit 

Nederland herkennen; 

10. De leerling kan het 

schoolsysteem uit Zuid-Tirol 

„24 Meine Heimat: 

Südtirol“ (85-87) 

Opdrachtentypologie:            
Kennis: 1D 

“1 Waaraan denk je als je 

aan Tirol denkt?” 

“2 Wat zegt de naam 

Südtirol je?” (85).  

Opdracht: 

„a Beantworte vor dem 

Lesen folgende Fragen“ 

(85).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Zuid-Tirol) 

Opdrachtentypologie:            
Kennis: 1 A (Zuid-Tirol) + 

B  

“3 Hoe heet Südtirol in het 

Nederlands?” 

“4 Welke drie talen worden 

in Zuid-Tirol gesproken?” 

“5 Katharina noemt een 

aantal steden in Zuid-Tirol. 

De plaatsen hebben 

„24 Meine Heimat: 

Südtirol“ (85-87) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Zuid-Tirol, 

Oostenrijk).  

Opdrachtentypologie:            
Kennis: 1 A + B (Zuid-

Tirol, Oostenrijk)  

“8 De berg op de 

afbeelding ligt in Zuid-

Tirol. Hoe heet deze 

berg?” 

“9 Hoe heet de langste 

rivier in Zuid-Tirol?” 

“10 Eén van de plaatsen 

in Zuid-Tirol heet 

Brixen. In welk ander 

land ligt ook een 

Brixen?” (86). 

 

Opdrachtentypologie:            
Kennis:1C 

“11 In 1919 kwam Zuid-

Tirol bij Italië. Dat kwam 

door de afloop van de 

„24 Meine Heimat: 

Südtirol“ (85-87) 

Can do-descriptoren: 

 Kritisch cultureel 

bewustzijn / politieke 

educatie: 9 + 10 

(vergelijking tussen 

aanbod bioscoop Meran en 

Nederland).  

Opdrachtentypologie:            
- Kennis:1B (Zuid-Tirol). 

- Kennis + vaardigheden: 

3 

“13 Katharina schrijft: 

Manches ärgert mich 

manchmal: Zum Beispiel 

laufen die meisten 

Kinofilme bei uns erst ein 

bis zwei Monate später als 

in Österreich. Zoek op het 

internet naar het 

programma van de 

bioscopen in Meran en 

vergelijk het aanbod met 

„24 Meine Heimat: 

Südtirol“ (85-87) 

De stad Bozen staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad en het gebergte 

zien.  

 

De steden Brixen (Bressanone 

in Zuid-Tirol), “Glorenza, 

Lalves, Chiusa, Merano, 

Vipiteno” en de deelstaat 

Zuid-Tirol staan niet op deze 

kaart (85).  
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met dat uit Nederland 

vergelijken. 

 

9. De leerling kan het verschil 

tussen het aanbod van films in 

de bioscoop in Meran en het 

aanbod in Nederland 

herkennen: Zuid-Tirol is 

meertalig en Nederland niet; 

10. De leerling kan het 

aanbod van films in de 

bioscoop in Meran en het 

aanbod in Nederland 

vergelijken: Verschil in talen 

die in Zuid-Tirol en in 

Nederland gesproken worden: 

Zuid-Tirol is meertalig en 

Nederland niet. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie:            

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Zuid-Tirol / Oostenrijk 

weergeeft; 

B) Opdracht die kennis over 

Zuid-Tirol / Oostenrijk / 

Zwitserland weergeeft: 

Landeskunde;                           

C) Opdracht die historische 

kennis over Zuid-Tirol 

weergeeft: Landeskunde; 

D) Opdracht om de 

voorkennis over Tirol en 

Zuid-Tirol vast te stellen.  

 

dubbele namen, namelijk 

een Duitse en ene 

Italiaanse naam. Probeer 

met behulpt van de tekst de 

Duitse namen in te vullen” 

(85). 

 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 2A 

- Kritisch cultureel 

bewustzijn / politieke 

educatie: 9 + 10 

(Schoolsyteem Zuid-Tirol).  

Opdrachtentypologie:            
- Kennis:1B (Zuid-Tirol). 

- Kennis + vaardigheden: 

3 

“6 Katharina noemt een 

aantal scholen. Met welke 

schooltypen zijn deze 

ongeveer te vergelijken in 

Nederland? – 

Grundschule/Volksschule – 

Mittelschule – Oberschule 

– Berufsschule” (85). 

 

“7 Als jij in Zuid-Tirol van 

de Mittelschule naar de 

Oberschule zou gaan, welk 

schootype zou je dan 

kiezen? Bespreek je 

antwoorden met een aantal 

klasgenoten” (85).  

 

Opdracht: 

„b lies den Text im TB auf 

Seite 79 und beantworte 

folgende Fragen“ (85). 

 

Eerste Wereldoorlog. 

Wie waren daarvan de 

overwinnaars en wie de 

verliezers? Noteer de 

landen in de juiste 

kolom. Hieronder staan 

alleen de belangrijkste 

landen. Italien – 

Frankreich – 

Deutschland – 

Österreich – die 

Vereinigten Staaten – 

das Vereinigte 

Königreich (England) – 

das Osmanische Reich 

(die Türkei)” (86).  

 

Opdrachtentypologie:            
Kennis:1B (Zuid-Tirol). 

„12 De bekendste Zuid-

Tiroler is naar alle 

waarschijnlijkheid 

Reinhold Messner. Wie is 

hij en waarom is hij zo 

beroemd?” (87).  

 

Opdracht:                  „c 

Benutze für die folgenden 

Fragen ein 

Nachschlagewerk, zum 

Beispiel Internet“ (86). 

Nederland. Welke 

conclusie trek je?” (87). 

 

Opdrachtentypologie:            
Kennis:1B (Zuid-Tirol). 

“14 Zuid-Tirol is drietalig. 

Het Alpenland Zwitserland 

is zelfs viertalig. Welke 

talen worden daar 

gesproken en hoe groot is 

het aandeel per taal?” 

(87). 

 

Opdracht: 

„c Benutze für die 

folgenden Fragen ein 

Nachschlagewerk, zum 

Beispiel Internet“ (86). 
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Kennis: kennis over de 

andere cultuur: het 

schoolsyteem in Zuid-Tirol, 

verschil in het aanbod van 

filmen in de bioscoop in 

Meran en in Nederland + 

vaardigheden: leerlingen 

kunnen, op een begrijpelijke 

manier voor een Duitstalige 

gesprekspartner, in het Duits 

over het onderwijssysteem in 

Zuid-Tirol en dat in 

Nederland communiceren en 

over het verschil in aanbod in 

bioscopen in Nederland en in 

Meran: 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

3. Schriftelijke opdracht “met 

een reflecterende 

vergelijking” over een 

cultureel aspect. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

Teil II      

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“G Hören” 

80 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 
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vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

“Je leert vragen te stellen 

en antwoord te geven over 

comfort in huis. A1/A2” 

(80).  

Werkboek      

“G Hören” 

88-89 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als 

doel “een productieve 

omgang met het niet begrijpen 

en niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij schrijven en 

spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

“A2  Je leert je droomhuis 

te beschrijven”. 

“A1  Je leert eenvoudige 

zaken te beschrijven”. 

“A2  Je leert een 

eenvoudige e-mail te 

schrijven” (88).  
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begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“H Lesen” 

81 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

„Frischer Wind für euer 

Zimmer“ (81) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (In de tekst 

worden jongeren 

aangesproken dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

„Guckt euch mal um: 

Direkt vor euch ist eine 

kahle, weiße Wand; rechts 

neben euch steht das Bett, 

auf dem auch oft die 

Freunde chillen – wenn sie 

nicht gerade auf dem 

Boden davor sitzen. Sieht 

es so (oder so ähnlich) in 

eurem Zimmer aus? Dann 

haben wir einige Tipps und 

Regeln, wie ihr etwas 

frischen Wind in die 

eigenen vier Wände 

bringen könnt“ (81). 

 

„Deshalb: Schnappt euch 

Farbe und Pinsel und 
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gestaltet euer Zimmer ein 

bisschen um!“ (81). 

 

„Deshalb solltet ihr so viel 

Licht wie möglich in euer 

Zimmer bringen“ (81). 

 

„Euren Schreibtisch 

hingegen solltet ihr am 

besten so stellen, dass ihr 

immer die Tür oder das 

Fenster im Blick habt. So 

seht ihr, wenn jemand das 

Zimmer betritt“ (81).  

Werkboek      

“H Lesen” 

90-91 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

„26 Frischer Wind für 

euer Zimmer“ (90-91) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (In de opdracht 

worden de leerlingen 

aangesproken dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

antwoorden in het Duits op 

de vragen die in het 

werkboek worden gesteld).  

„11 Welche Farbe 

möchtest du und warum?“ 

„12 Was für eine 

Beleuchtung (verlichting) 

möchtest du und warum?“ 

„13 Welche Möbelstücke 

möchtest du in deinem 
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Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

Zimmer und warum?“ 

(91).  

Opdracht: 

“d Je wilt je kamer volgens 

volgens de tips van de tekst 

inrichten. Hoe doe je dat? 

Beantwoord de volgende 

vragen in het Duits. Schrijf 

hele zinnen op” (91).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“I Grammatik” 

82 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

    

Werkboek      

“I Grammatik” 

91-95 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal. 

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

„27 Weißt du es noch?“ 

(91)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„3 jullie  Verkauft … 

diesen Tisch?“ 

„6 wie  Gegen … habt ihr 

Tennis gespielt?“ 

„8 jullie  Ich habe durch … 

von diesem Problem 

erfahren“. 

„32 Das richtige Wort“ 

(93) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 Kommst du … (haar) 

…?“ 

„5 Die Uhr liegt … (jou) 

… zu Hause“. 

„6 Du sollst leise … 

(mij) … sprechen!“ 

„9 Wir haben den Sessel 

… (jullie) gekauft“. 

„35 Übe das Sprechen“ 

(94) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen vrienden / 

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 
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informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

„9 jij  Simon darf den 

Computer ohne … nicht 

benutzen“ (91). 

Opdracht: 

„Setze die richtige Form 

ein“ (91).  

 

„29 Der Dativ“ (92) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Ich habe es von ihr 

gekauft“. 

„2 Morgen komme ich zu 

Ihnen“. 

„3 Hat Christian bei dir 

gewohnt?“ 

„4 Willst du morgen mit 

mir kochen?“ (92).  

Opdracht: 

“a Vertaal de volgende 

zinnen in het Nederlands. b 

Onderstreep de woorden in 

de bovenstaande zinnen die 

voor die nieuwe vormen 

van het persoonlijk 

voornaamwoord (mir, 

Ihnen, enz.) zorgen. c 

Bestudeer I Grammatik in 

het TB op pagina 82” (92).  

 

„30 Übe das Schreiben“ 

(92-93) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 u  Wir kochen gerne mit 

…“. 

„2 jij  Mit … ist es immer 

schön“. 

„10 … (u) … haben alle 

Bewohner die Miete 

bezahlt“ (93).  

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Präposition auf Deutsch. 

Wähle aus den 

gegebenen 

Präpositionen. behalve – 

naar – uit – met – door – 

bij – tegemoet – na – 

tegenover - van“ (93).  

 

„33 Übe das Schreiben“ 

(93-94) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 jullie  Ich komme am 

Sonntag zu …“. 

„3 wie  Bei … hast du 

gestern geschlafen?“ 

„6 jij  Meine Mutter hat 

das Radio für … 

gekauft“. 

„7 wij  Du kannst das 

Dach ohne … nicht 

reparieren“. 

„8 u  Die Bewohner sind 

gegen … und Ihre 

Regeln!“ 

„9 ik  Du brauchst dir 

um … keine Sorgen zu 

machen“ (93-94).  

Opdracht: 

„Setze die richtige Form 

ein. Entscheide, ob du 

das Pronomen im Dativ 

oder im Akkusativ 

einsetzen musst“ (93).  

„Rolle A  Willst du morgen 

Abend (met mij) ins Kino 

gehen? – Rolle B  Ralf hat 

gerade den neuesten Film 

mit Johnny Depp gekauft. 

Sollen wir heute Abend 

mal (naar hem) gehen?“ 

„Rolle A  Weiß er denn, 

dass wir heute Abend (bij 

hem) zu Hause einen Film 

sehen wollen? – Rolle B  

Er hat eine riesengroßen 

Home-Cinema-Anlage. 

(Bij wie) sonst sollen wir 

das denn machen? Ich rufe 

ihn jetzt an“ (94).  

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit. A 

Stellt Fragen, B antwortet. 

b Fertig? Wechselt dann 

die Rollen“ (94).  

 

„36 Übe das Schreiben“ 

(95)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

“1 Wij koken met jullie”. 

“3 Wij komen met jou 

mee”. 

“4 Met wie woont u 

samen?” 

“6 Huren jullie samen met 

hem de flat?” (95)  

Opdracht: 

„Übersetze ins Deutsche“ 

(95).  
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„3 ik  Gehst du mit … ins 

Wohnzimmer?“ 

„4 wie  Mit … hast du den 

Teppich gekauft?“ 

„6 jullie  Man kann mit … 

keinen Vertrag schließen“ 

(92).  

Opdracht: 

„Übersetze ins Deutsche“ 

(92). 

 

„31 Übe das Schreiben“ 

(93) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 met wie  … … lebst du 

da?“ 

„3 bij jullie  Wohnt Rick … 

…?“ 

„7 tegenover jou  Ich sitze 

am liebsten … …“. 

„8 door u  Ist er von … 

operiert worden?“ (93).  

Opdracht: 

„Übersetze ins Deutsche“ 

(93).  

 

„34 Übe das Sprechen“ 

(94) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen 

formuleren zelf de 

antwoorden op de vragen 

in Rolle B aan de hand 

van een aantal 

voorgegeven woorden 

die zij in het antwoord 

dienen te gebruiken).  

Bijvoorbeeld: 

„Rolle A  Bleibt sie bei 

(wir)? – Rolle B  Nein, 

(er)“. 

„Rolle A  Gehen wir jetzt 

zu (sie, mv)? – Rolle B  

Nein, (ihr)“ (94).  

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit. A 

Stellt Fragen wie im 

Beispiel, B antwortet. 

Beispiel  Rolle A  

Kommst du zu (ich) am 

Freitag? – Rolle B  Nein, 

(er). Rolle A  Kommst du 

zu mir am Freitag? – 

Nein, zu ihm. b Fertig? 

Wechselt dann die 

Rollen“ (94).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 
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Tekstboek      

“J Sprechen” 

82-83 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

„Redemittel“ (83)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Informeel 

gesprek over het thema 

wonen dat wordt gevoerd 

door mensen die elkaar 

kennen).  

Bijvoorbeeld: 

„Wie sieht dein Zimmer 

aus? – Ganz normal. Ich 

habe ein Bett, einen Sessel 

und einen grossen Spiegel 

im Zimmer“. 

„Ich bekomme ein neues 

Schlafzimmer. Was soll ich 

alles kaufen? – Erst mal 

musst du moderne Farben 

für Zimmerdecke, Boden 

und Wände aussuchen“. 

„Kannst du die Möbel mit 

mir runtertragen? – Klar. 

Sollen wir den Lift nehmen 

oder willst du sie durch das 

Fenster reichen“. 

„Was kann ich für dich 

tun? – Kannst du das Regal 

mimt mir aufhängen?“ 

(83). 

   

Werkboek      

“J Sprechen” 

95-101 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

 

„37 Redemittel in der 

Praxis“ (95) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (Duits 

meubelhuis POCO).  

„Im POCO ist alles teuer“ 

(95). 

 

Can do-descriptoren: 

„46 Sätze 

nachsprechen“ (99) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 Natürlich öffne ich 

die Tür für Sie“. 

„7 Läufst du nächste 

Woche mit beim 

Marathon?“ 

„50 Dialog“ (100-101) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

bekenden over hoe de 

eigen kamer eruit ziet dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  
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4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Duits 

meubelhuis POCO.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Kennis: 3A 

„Wo wohnst du?“ 

„Kannst du die Möbel mit 

mir runtertragen?“ 

„Vermissen Sie denn Ihre 

Freunde?“ (95). 

Opdracht: 

„a Du hörst einen Beitrags 

von Radio Fragezeichen, 

aufgenommen in einem 

Möbelhaus. Höre dir den 

ganzen Beitrag an. Kreuze 

an, was du hörst“ (95).  

 

„38 Wie wird es gesagt?“ 

(95-96) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B (Duits 

meubelhuis POCO).  

„1 In POCO vindt men 

geweldige meubels. – Im 

POCO findet man tolle … 

“ (95). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„3 Nou goed, ten eerste 

moet je moderne kleuren 

voor de muren kiezen. – Na 

gut, erst mal musst du … 

Farben für … … 

aussuchen“ (95). 

 

Opdracht: 

„Höre dir den Beitrag 

noch mal an. Ergänze, wie 

es gesagt wird“ (95). 

 

„8 Können Sie mir 

sagen, wann das 

Geschäft öffnent?“ 

„9 Wann kannst du zu 

mir kommen und das 

Bild aufhängen?“ (99). 

Opdracht: 

„a wiederhole die 

Ausspracheregeln für 

den Umlaut im TB auf 

Seite 82. b Höre dir 

folgende Sätze an und 

sprich sie in der Pause 

nach. c Arbeitet zu zweit. 

Lest einander die Sätze 

von b vor. Kontrollier die 

Aussprache“ (99).  

 

„47 Was sagt man, 

wenn…“ (99) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1 Je wilt weten hoe de 

kamer van iemand 

eruitziet? – Wie sieht 

dein Zimmer aus?” (99). 

Opdracht: 

„Kreuze die richtige 

Antwort an. Wat zeg je 

als…“ (99).  

 

„48 Übe die 

Redemittel“ (99) 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 9 

„Schritt 2 – gemeinsam 

übersetzten und 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen vertalen de 

zinnen van het gesprek 

tijdens de opdracht van het 

Nederlands naar het 

Duits). 

Bijvoorbeeld: 

“Rolle A  Hoe ziet je 

kamer eruit? – Rolle B  

Eigenlijk heel normaal. Ik 

heb een bed, een tafel, een 

fauteuil en een kast”. 

“Rolle A  Heb je dan geen 

spiegel in jouw kamer? – 

Rolle B  Ach ja, natuurlijk. 

Een kamer zonder spiegel, 

dat kan toch niet?” 

“Rolle A  Welke kleur 

heeft jouw kamer? – Rolle 

B  Het plafond is wit en de 

muren zijn zwart” (100).  

Opdracht: 

„a Übersetze das 

Gespräch. b Arbeitet zu 

zweit. Verteilt die Rollen. 

Sprecht den Dialog“ (100-

101). 

 

„51 Soll ich …?“ (101) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  
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Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor 

omgang met het niet begrijpen 

van een woord in de vreemde 

taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„40 Wortschatz 

ergänzen“ (96) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„5 plafond  Welche Farbe 

hat deine …?“  

„6 aandoen  Kannst du 

bitte das Licht …?“ 

„7 zachtjes  Kannst du 

bitte … sprechen?“ 

„8 tv-toestel  Wann wirst 

du einen … kaufen?“ (96).  

Opdracht: 

„Ergänze. Benutze die 

Lernliste“ (96).  

 

„43 Wortschatz 

ergänzen“ (98) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„2 Ich will schlafen. 

Kannst du das Licht …?“ 

„4 Es ist so ruhig. Kannst 

du bitte das Radio …?“ 

„6 Kannst du dir diese Uhr 

leisten? Sie ist wirklich 

…!“ 

„8 Kannst du bitte die 

Klingel …? Ich habe die 

Hände voll“ (98).  

Opdracht: 

„Ergänze. Wähle aus den 

angegebenen Verben. Zwei 

Wörter bleiben übrig. 

Benutze die Lernliste. 

drukken – verkopen – 

zachtjes – kosten – 

nachschlagen, was ihr 

nicht versteht“ (99). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

„Schritt 4 – Dialoge 

nachspielen und dabei 

die Rollen wechseln“ 

(100).  

 

Opdracht:  

„Übe die Redemittel J im 

TB auf Seite 83 in 

folgenden Schritten: 

[…]“ (99). 

 

„49 Wie sagt man?“ 

(100) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“2 Waarom wil je jouw 

lamp verkopen?” 

“3 Kun je het schilderij 

met mij ophangen?” 

“5 Geen probleem, dat 

doe ik graag voor je”. 

“8 Kun je de muziek een 

beetje zachter zetten, 

alsjeblieft?” (100).  

Opdracht: 

„Schreibe auf, wie man 

es auf Deutsch sagen 

kann“ (100). 

 

 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

tijdens het gesprek zinnen 

in het Duits met behulp 

van een aantal 

voorgegeven woorden).  

Bijvoorbeeld: 

„Rolle A  Fenster – öffnen 

– Rolle B  sluiten“. 

„Rolle A  Bild – kaufen – 

Rolle B  lamp“ (101).  

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit. Stellt 

einander Fragen mit den 

gegebenen Worten. 

Beispiel  Radio – 

anmachen   uitzetten.  

A: Soll ich das Radio 

anmachen? – B: Nein, du 

sollst das Radio 

ausmachen. b Wechselt die 

Rollen“ (101).  

 

„52 Endgespräch“ (101) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 
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aanbellen – schoonmaken 

– aanzetten – duur – 

branden – zonder – 

uitzetten – gesloten“ (98).  

 

(De leerlingen formuleren 

zelf vier vragen in het 

Duits met behulp van een 

aantal voorgegeven 

woorden, waarin zij vragen 

aan een klasgenoot hoe 

zijn/haar kamer eruit ziet. 

De andere leerling 

formuleert eigen 

antwoorden in het Duits op 

deze vragen).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. 

Beschreibt einander eure 

Zimmer. Informationen, 

nach denen ihr fragen 

könnt: - Farbe – Möbel – 

technische Geräte – 

Poster. a Denkt euch vier 

Fragen aus. b Führt das 

Gespräch. Übt so lange, 

bis das Gespräch läuft“ 

(101).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“K Schreiben” 

84 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Oostenrijk verstrekken.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

„Lottogewinnerin kauft 

Traumhaus“ (84) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„Die Österreicherin Betina 

Schröder aus Fürstenfeld 

hat beim europäischen 

Lotto  

„Lottogewinnerin kauft 

Traumhaus“ (84) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (In het 

gesprek interviewt 

Schöner Wohnen 

mevrouw Schröder. Zij 

zijn twee onbekenden 

van elkaar dus wordt er 

een formele 

 „Lottogewinnerin kauft 

Traumhaus“ (84) 

Fürstenfeld en de Wörthersee 

staan niet op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). 
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informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Oostenrijk weergeeft: 

Landeskunde. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

‘Euro Millions’ 27 

Millionen Euro gewonnen“ 

(84).  

 

„Betina: Ja, wir ziehen am 

Wochenende in unser 

neues Haus am Wörthersee 

ein“ (84). 

aanspreekvorm 

gebruikt). 

Bijvoorbeeld: 

„Schöner Wohnen: Frau 

Schröder, erst mal 

herzlichen 

Glückwunsch!“ 

„Schöner Wohnen: Hat 

sich Ihr leben nachem 

das Telefon geklingelt 

hat, geändert?“ 

„Schöner Wohnen: 

Haben Sie es bauen 

lassen?“ (84). 

Werkboek      

“K Schreiben” 

102-104 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 
4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

„54 Diktat“ (102) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Deze opdracht 

hoort bij de tekst in het 

tekstboek (84). In deze 

tekst interviewt Schöner 

Wohnen mevrouw 

Schröder. Zij zijn twee 

onbekenden van elkaar dus 

wordt er een formele 

aanspreekvorm gebruikt). 

„3 Frau …, erst mal 

herzlichen …!“ 

„4 Haben Sie es bauen 

…?“ 

„10 Na ja, Sie haben je 

noch 26 Millionen …“ 

(102).  

Opdracht: 

„a Höre dir das Diktat an 

und schreibe mit. Höre dir 

das Diktat eventuell 

„55 Schreibmittel“ 

(102-103) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Deze 

opdracht hoort bij de 

tekst in het tekstboek 

(84). In deze tekst 

interviewt Schöner 

Wohnen mevrouw 

Schröder. Zij zijn twee 

onbekenden van elkaar 

dus wordt er een formele 

aanspreekvorm 

gebruikt). 

„8 U heeft voldoende 

geld om ook een 

vakantiehuis in Italië te 

kopen“ (103).  

Opdracht: 

„a Übersetze ins 

Deutsche. Benutze K 

Schreiben im TB auf 

„56 Schreiben“ (103) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

(De leerlingen beschrijven 

hun droomhuis in het 

Duits).  

Opdracht: 

„Stell dir vor, dass das 

Haus auf dem Foto dein 

Traumhaus ist. Beschreibe 

es. Du darfst dir auch im 

Internet ein anderes Foto 

von deinem Traumhaus 

suchen. Drucke das Foto 

aus und klebe es in dein 

Arbeitsbuch. Beschreibe 

dann dein Traumhaus. 

Benutze deine 

Schreibmittel. Schreibe 
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Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

zweimal an. b Arbeitet zu 

zweit. Lest euch das Diktat 

vor. Tauscht auch die 

Rollen“ (102).  

Seite 84. b höre dir die 

Lösungen an. Hattest du 

alles richtig?“ (102-

103).  

mindestens 75 Wörter“ 

(103).  

 Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Zum Schluss” 

+ 

“Nachbereitung

” 

105-107 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als 

doel “een productieve 

omgang met het niet begrijpen 

en niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij schrijven en 

spreken.  

„1 Lernliste N-D“ (105) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„4 Hörst du das? … 

jemand an der Tür?“ 

„7 Ich bin sehr müde. 

Kannst du das … 

abwaschen?“ 

„8 Die Toilette ist sehr 

schmutzig. Du sollst sie 

…“. 

„9 Sie reden sehr …, ich 

kann Sie gar nicht 

verstehen“. 

„10 Hast du gestern GZSZ 

gesehen? Leider nicht, 

unser … ist kaputt“ (105).  

Opdracht: 

„Ergänze die fehlenden 

Wörter“ (105).  

 

„2 Grammatik“ (105) 

„3 Redemittel“ (106) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

“1 Nemen jullie de lift?” 

“2 Jouw kamer ziet er 

mooi uit”. 

“4 Dat is heel luid. Hoor 

je niet goed?” 

“5 Red je het niet zonder 

het mobieltje?” 

“6 Kun je het schilderij 

met me ophangen?” 

“9 Het is zo rustig hier. 

Kun je de tv aanzetten?” 

(106).  

Opdracht: 

„Übersetze ins 

Deutsche“ (106).  

 

„4 Lernliste D-N“ (106) 

Can do-descriptoren: 

„Nachbereitung“ (107) 

 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

“A1/A2  Ik kan vragen 

stellen en antwoord geven 

over comfort in huis”. 

“A2  Ik kan mijn 

droomhuis beschrijven” 

(107).  
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Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 met jou  Ich rede nicht 

… …“. 

„5 met ons  Willst du … … 

etwas trinken?“ 

„6 bij wie  … … bleibst du 

am Wochenende?“ 

„8 met mij  Willst du … … 

zum Möbelgeschäft 

gehen?“ 

„10 van u  Warum haben 

wir lange nichts mehr … … 

gehört?“ (105). 

Opdracht: 

„Übersetze und setze die 

richtige Form ein“ (105).  

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

 „2 Kennst du … 

Mallorca?“  

„5 Hast du Hausschuhe? 

… ist ziemlich kalt“ 

(106).  

Opdracht: 

„Welches Wort passt zu 

welchem Satz? Ergänze 

das richtige Wort. Zwei 

Wörter bleiben übrig. 

der Dachboden – die 

Farbe – der Fußboden – 

die Insel – die Lösung – 

der Schreibtisch – der 

Wald – die 

Wasserrutsche“ (106).   

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Praxis”  

85 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken; 

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

„P-Karte“ (85) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis: 1A 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

“Huis beschrijven. Je gaat 

jouw nieuwe huis in het 

Thüringer Wald 

beschrijven. A1  Ik kan 

eenvoudige zaken 

beschrijven. A2  Ik kan een 

„Umgezogen“ (85) 

Can do-descriptoren: 

Kennis:  1A + 4 (De e-

mail is gericht aan een 

vriend / vriendin dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt).   

Opdrachtentypologie: 

- Kennis: 1A 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

„Deine Familie ist in den 

Thüringer Wald 

 „P-Karte“ (85) + 

„Umgezogen“ (85) 

Het Thüringer Wald staat niet 

op de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B).  

 

De deelstaat Thüringen staat 

wel op deze kaart. De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

deelstaat zien.  
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Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

eenvoudige e-mail 

schrijven” (85).  

 

 

 

umgezogen, um da eine 

Pension zu führen. Du 

wirst deinem Freund / 

deiner Freundin aus der 

alten Klasse eine E-Mail 

schreiben, in der du dein 

neues Zuhause 

beschreibst“ (85). 

Werkboek      

“Praxis”  

108-109 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken; 

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

„P-Karte“ (108) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis: 1A 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

„57 Praxis“ (108-109) 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis: 7 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A 

„Schritt 3  Bereite deine 

Beschreibung inhaltlich 

vor. Beantworte dabei 

 „57 Praxis“ (108-109) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 F + G  

„Verwende folgende 

Hilfssätze. 1 De aanhef 

Liebe / lieber … betekent 

Beste …. 2 Lieber … 

gebruik je bij een jongen. 3 

Liebe … gebruik je bij een 

meisje. 4 De eerste zin na 

„P-Karte“ (108) +  „57 

Praxis“ (108-109) 

Het Thüringer Wald staat niet 

op de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B).  

 

De deelstaat Thüringen staat 

wel op deze kaart. De 
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informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

D) Opdracht om de 

voorkennis over het Thüringer 

Wald vast te stellen; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord; 

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

“Huis beschrijven. Je gaat 

jouw nieuwe huis in het 

Thüringer Wald 

beschrijven. A1  Ik kan 

eenvoudige zaken 

beschrijven. A2  Ik kan een 

eenvoudige e-mail 

schrijven” (108).  

 

„57 Praxis“ (108-109) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1D 

„Schritt 1  Sieh dir im TB 

auf Seite 85 die 

Praxisaufgabe an. Worum 

geht es hier?“ 

„In welchem Land liegt der 

Thüringer Wald?“ 

„Bist du schon mal im 

Thüringer Wald gewesen? 

Wenn ja, wo genau?“ 

(108). 

 

„Deine Familie ist in den 

Thüringer Wald 

umgezogen, um da eine 

Pension zu führen. Du 

wirst deinem Freund / 

deiner Freundin aus der 

alten Klasse eine E-Mail 

schreiben, in der du dein 

neues Zuhause beschreibst. 

Schritt 2  Welche Wörter 

und Sätze zu diesem Thema 

kennst du schon?“ (108). 

folgende Fragen. – 

Welcher Haustyp ist es? 

– Was gibt es in der 

Umgebung? – Wie viele 

Etagen hat das Haus? – 

Wie viele Zimmer gibt es 

in dem Haus? – Welche 

Zimmertypen hat das 

Haus? – Gibt es einen 

Garten? – Wie groß ist 

dein Zimmer? – Wie ist 

dein Zimmer 

eingerichtet?“ (108). 

 

„Schritt 4  Notiere dir 

noch fünf Wörter, die du 

für deine Beschreibung 

brauchst und von denen 

du die Übersetzung noch 

nicht kennst. Übersetze 

diese dann mit Hilfe 

eines Wörterbuches“ 

(108). 

 

„Schritt 5  Schreibe jetzt 

die E-Mail. Benutze die 

Lernliste und eventuell 

ein Wörterbuch“ (109). 

de aanhef begint met een 

kleine letter. 5 Sla een 

regel over bij een nieuwe 

alinea. 6 Na de afsluitende 

groet Tschüs / Liebe Grüße 

komt geen komma. 7 

Onderaan de e-mail komt 

je naam“ (109).  

 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

deelstaat zien.  

„57 Praxis“ (108-109) 

In deze opdracht schrijven de 

leerlingen een e-mail aan een 

vriend / vriendin, waarmee 

een mogelijke realistische 

ontmoetingssituatie met een 

doeltaalspreker kan ontstaan. 

Het is niet dat er in deze 

opdracht al sprake is van zo’n 

indirecte ontmoetingssituatie. 

Vanwege deze reden gaat het 

hier niet om het element 

vaardigheden waarin 

leerlingen een doeltaalspreker 

kunnen observeren om te leren 

uit het gedrag van deze 

persoon (can do-descriptor) of 

dat de leerling leert zich 

cultureel passend te gedragen 

(opdrachtentypologie). 
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begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal:  

7. Een indirecte 

“ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers” door middel 

van een medium waardoor de 

leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Extra      

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“L Sehen” 

86 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

„Ein Nest auf vier 

Rädern“ (86) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Een video waarin een 

manier van wonen wordt 

voorgesteld.  

„Sarah und Martin wohnen 

mit ihrem drei Wochen 

alten Sohn Miro im 

Wagenpark ‘Stattpark 

Olga’. Sie verzichten 

bewusst auf Platz und 

Komfort“ (86). 

  „Ein Nest auf vier Rädern“ 

(86) 

De opdracht in het werkboek 

bij de video en tekst uit het 

tekstboek heeft niet relflectie 

op de situatie als doel (110-

111 AB B). 
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de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“L Sehen” 

110-111 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde. 

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„58 Ein Nest auf vier 

Rädern“ (110-111) 

Can do-descriptoren: 

- Kennis: 1A 

- Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

- Kennis: 1A 

- Vaardigheden: 8 

 „a Du siehst ein Video 

über besondere 

Wohnerlebnisse in 

München. Sieh dir die 

Abbildung im TB auf Seite 

86 an und lies den Text. 

Mache die Aufgaben. b 

Das Video ist in Fragmente 

unterteilt. Zu jedem 

Fragment gehören zwei 

Behauptungen. Lies vor 

dem Sehen die 

Behauptungen. Welche 

Behauptung ist richtig? 

Kreuze an“ (110).  

  „58 Ein Nest auf vier 

Rädern“ (110-111) 

Deze opdracht heeft niet 

reflectie op de situatie als 

doel.  
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Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“M Lesen” 

86-87 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Frische Milch ist einfach 

die beste!“ (86-87) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A                  

„Ich wohne in Giltshof, das 

ist eine sehr abgelegene 

bayerische Ortschaft“ (86).  

„Frische Milch ist 

einfach die beste!“ (86-

87) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

Van het Duitse woord 

Mist dat in deze tekst 

staat zoeken de 

leerlingen in opdracht 58 

in het werkboek de 

vertaling:  

„In der Stadt möchte ich 

nie leben – auch wenn es 

dort unwahrscheinlich 

ist, über Kühe zu 

straucheln und in den 

Mist zu liegen“ (86). 

 „Frische Milch ist einfach 

die beste!“ (86-87) 

Het dorp Giltshof staat niet op 

de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). 

 

De deelstaat Bayern staat op 

de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). 

Werkboek      

“M Lesen” 

111-112 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

Opdrachtentypologie: 

„59 Frische Milch ist 

einfach die beste!“ (111-

112) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A                 “3 

In welke Duitse deelstaat 

„59 Frische Milch ist 

einfach die beste!“ 

(111-112) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

Van het Duitse woord 

Mist dat in de tekst in het 

tekstboek staat zoeken de 

 „59 Frische Milch ist einfach 

die beste!“ (111-112)                          

De deelstaat Bayern staat op 

de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). 
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Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de in de betekenis 

van een woord. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

ligt de woonplaats van 

Christoph?” (111). 

Opdracht: 

„b Lies die Fragen und den 

Text. Beantworte die 

Fragen“ (111).  

leerlingen in deze 

opdracht de vertaling:  

„28 der Mist (Zeile 58)“ 

(112). 

Opdracht: 

„d Was bedeuten die 

unterstrichenen Wörter 

aus dem Text? 

Kontrolliere danach die 

Bedeutung mit dem 

Wörterbuch“ (112).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Wiederholun

g” 

113-115 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt 

het gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele 

aanspreekvormen in de 

Duitse taal.  

 

4. De leerling “kan 

herkennen dat er 

afhankelijk van de relatie 

met een persoon of een 

specifieke situatie formele 

en informele 

aanspreekvormen zijn”.  

 

„1 Kapitel 4 C 

Grammatik“ (113) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 houden van   Welche 

Farbe … du?“ 

„3 mogen  Ihr … in der 

Klasse keine Kappe 

tragen“. 

„5 kunnen  … du diese 

schwarze Hose im 

Internet bestellen?“ 

„8 zou graag willen  … 

Sie auch ins 

Kleidergeschäft 

mitkommen, Frau 

Berger?“ (113). 

„4 Kapitel 4 Lernliste 

J“ (114) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

bekenden dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt). 

Opdrachtentypologie

:  

Kennis + houdingen 

+ vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„Rolle A  Wo ist deine 

(pinpas)? – Rolle B  

Wahrscheinlich in 

„6 Kapitel 5 I 

Grammatik“ (114-115) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 met u  Darf ich … … 

mitfahren?“ 

„2 van wie  … … hast 

du den Tisch gekauft?“ 

„6 naar jou  Wir 

kommen … …, wenn das 

Fußballspiel vorbei ist“. 

„7 met mij  Möchtest du 

diese Wohnung 

zusammen … … 

mieten?“ 

„8 van jullie  Weißt du 

es nicht mehr? Ich habe 
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(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde 

taal gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: 

gebruik van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge 

taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

Opdracht: 

„Übersetze ins Deutsche 

und ergänze die richige 

Form“ (113). 

 

„2 Kapitel 4 

Grammatik I“ (113) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 Woher kennt (hij) … 

(jou) …?“ 

„3 Findest (jij) … (het) 

… zu teuer?“ 

„5 (Ik) … habe (jullie) 

… im Supermarkt 

gesehen“. 

„6 (Wie) … habt (jullie) 

… im Geschäft 

getroffen?“ 

„8 (U) … können hier 

natürlich auch mit der 

Karte bezahlen“ (113).  

Opdracht: 

„Ergänze“ (113). 

 

„3 Kapitel 4 Lernliste 

D“ (113) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Welche … hast du? 

M oder L?“ 

„6 Wenn es warm ist, 

kannst du deine Jacke 

…“. 

meinem 

(portemonnee). 

Warum? Möchtest du 

etwas (kopen)?“ 

„Rolle A  Nein, ich 

muss meine (horloge) 

(repareren) lassen. – 

Rolle B  Wirklich? Sie 

war so (duur). Ist sie 

jetzt schon kaputt?“ 

(114).  

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit. 

Verteilt die Rollen. 

Sprecht den Dialog. b 

Wechselt die Rollen“ 

(114). 

 

„5 Kapitel 5 C 

Grammatik“ (114) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 moeten  … (jullie) 

… die Garage noch 

abschließen?“ 

„6 moeten  … (je) … 

noch auf die Toilette, 

oder können wir 

gehen?“ 

„8 willen  … (jullie) … 

dieses Ferienhaus 

ohne Heizung wirklich 

mieten?“ 

„9 weten  … (u) ..., 

wann die neuen 

das Bild … … gekriegt“ 

(114-115).  

Opdracht: 

„Übersetze ins 

Deutsche“ (114). 

 

„7 Kapitel 5 Lernliste 

D und J“ (115)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„2 wonen  Wo … du 

jetzt?“ 

„5 verhuizen  Wann … 

dein Bruder …?“ 

„6 thuis  Wann bist du 

wieder …?“ 

„7 verwarming  Hattet 

ihr auch keine …?“ 

„9 boekenkast  Du 

findest das Buch im …“. 

„11 openen  Kannst du 

die Haustür mal …?“ 

„12 servies  Wann wirst 

du das … endlich 

spülen?“ 

„17 raam  Es stinkt hier. 

Kannst du bitte das … 

öffnen?“ (115). 

Opdracht: 

„Ergänze das fehlende 

Wort. Du hast zwei 

Möglichkeiten: 1 

Schriftlich – Notiert 

deine Antworten und 
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„7 Möchten Sie mit der 

Bankkarte oder … 

bezahlen?“ 

„8 Ich brauche 

Kleingeld. Kannst du 

mir 20 Euro …?“ (113). 

Opdracht: 

„Welches Wort aus der 

Lernliste wird gesucht? 

Schreibe die richtigen 

Wörter zu den Sätzen“ 

(113).  

Nachbarn in ihre 

Wohnung einziehen?“ 

„10 weten, moeten  

(Je) … … doch, dass 

(je) … immer 

anklopfen … bevor du 

eintrittst?“ (114).  

Opdracht: 

„Setze die richtige 

Form ein. Übersetze 

auch das 

Personalpronomen“ 

(114).  

 

 

kontrolliere sie. 2 

Mündlich – Arbeitet zu 

zweit und wechselt 

einander ab. Lest den 

ganzen Satz vor“ (115). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Lernübersich

t” 

116-125 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

3. A) De leerling begrijpt 

het gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele 

aanspreekvormen in de 

Duitse taal.  

 

4. De leerling “kan 

herkennen dat er 

„Grammatik C“ (116) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

„müssen = moeten (het 

kann niet anders, 

noodzaak)“ 

„sollen = moeten (een 

ander wil het)“ (116). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„Ich will nur, dass du 

ehrlich bist“. 

„Soll ich dir helfen?“ 

„Redemittel J“ (119) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

bekenden over het 

thema wonen dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt). 

Bijvoorbeeld: 

„Wie sieht dein 

Zimmer aus? – Ganz 

normal. Ich habe ein 

Bett, einen Sessel und 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch G 

Hören“ (123) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„das Meer  Kiel liegt 

am Meer.  de zee“ 

(123). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

In het Lernübersicht wordt 

herhaald wat de leerlingen 

tijdens hoofdstuk 5 hebben 

behandeld.  

 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch G Hören“ 

(123) 

De stad Kiel staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland 

in de lesmethode (136 TB 

en 183 AB B). De 

leerlingen kunnen daar de 
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afhankelijk van de relatie 

met een persoon of een 

specifieke situatie formele 

en informele 

aanspreekvormen zijn”.  

 
(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

F) Opdracht die de 

betekenis van woorden in 

de Duitse taal weergeeft: 

weergave van kennis over 

het culturele karakter in de 

betekenis van een woord.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk 

de vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang 

met het niet begrijpen en 

niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

„Willst du, dass ich dir 

helfe?“ (116).  

 

„Grammatik I“ (117) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„3 Mit mir kannst du gut 

reden“. 

„3 Mit wem hast du 

gestern geredet?“ (117).  

 

„Redemittel D“ (118) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

bekenden over het thema 

wonen dus wordt er een 

informele 

aanspreekvorm 

gebruikt). 

Bijvoorbeeld: 

„Wo wohnst du jetzt? – 

Wir ziehen am 

Wochenende in unser 

neues Haus ein“. 

„Das haben deine Eltern 

doch bauen lassen? – Ja. 

Ich habe jetzt den 

ganzen Keller für mich 

allein. Toll, was?“ 

„Lebt dein Opa jetzt im 

Pflegeheim? – Ja, und 

dort hat er ein eigenes 

Badezimmer“.  

einen großen Spiegel 

im Zimmer“. 

„Ich bekomme ein 

neues Schlafzimmer. 

Was soll ich alles 

kaufen? – Erst mal 

musst du moderne 

Farben für 

Zimmerdecke, Boden 

und Wände 

aussuchen“. 

„Kannst du die Möbel 

mit mir runtertragen? 

– Klar. Sollen wir den 

Lift nehmen oder willst 

du sie durch das 

Fenster reichen“. 

„Was kann ich für 

dich tun? – Kannst du 

das Regal mit mir 

aufhängen?“ (119). 

 

„Lernliste 

Niederländisch-

Deutsch D III“ (120-

121) 

Opdrachtentypologie

: 

Kennis: 1F 

D: nett 

NL: aardig 

(120).  

 

D: hell 

NL: licht 

„die Brücke  Gehen Sie 

über die Brücke und 

dann nach links.  de 

brug“ (123). 

 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch H 

Lesen“ (123) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„der Pinsel  Schnappt 

euch Farbe und Pinsel 

und gestaltet euer 

Zimmer ein bisschen 

um!  de kwast“. 

„stellen  Das Bett stellst 

du am besten in eine 

Ecke des Raumes.  

plaatsen“. 

„versuchen  Versuchst 

du, deinen Raum zu 

verändern?“ (123).  

 

„Extra L Sehen“ (124) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„umstritten  Ihre 

Wohnform ist 

umstritten.  omstreden“ 

(124).  

 

„Extra M Lesen“ (124) 

Can do-descriptoren: 

geografische ligging van de 

stad zien 

 

„Extra M Lesen“ (124) 

Het dorp Giltshof staat niet 

op de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland 

in de lesmethode (136 TB 

en 183 AB B). 

 

De deelstaat Bayern staat 

wel op deze kaart. De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

deelstaat zien (136 TB en 

183 AB B). 

 

„In der Klasse“ (124-125)  
Er is sprake van de ICC 

elementen kennis, 

houdingen en vaardigheden 

indien deze zinnen 

daadwerkelijk tijdens de 

Duitse les gebruikt worden 

door de docent. De 

leerlingen kunnen hierop 

dan in het Duits reageren.  
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gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde 

taal gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: 

gebruik van de Duitse taal. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

„Hattet ihr auch keine 

Heizung? – Doch, wir 

haben mit Holz geheizt“ 

(118). 

 

  

(121).  

 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch A 

Sehen“ (122) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (formele 

aanspreekvormen).  

„erziehen   Erziehen 

Sie Ihre Kinder nicht 

zu streng?  opvoeden“ 

(122). 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch B 

Lesen“ (122-123) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„das Reihenhaus  Seit 

wann wohnt ihr in 

diesem Reihenhaus?  

de rijtjeswoning“.  

„außergewöhnlich  

Vielleicht wohnst du 

auch ganz 

außergewöhnlich?  

Bijzonder, 

buitengewoon“ (122).  

 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„die Ortschaft  Giltshof 

ist eine abgelegene 

bayerische Ortschaft.  

de plaats, de buurt, het 

dorp“ (124).  

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

D: der Mist 

NL: de mest 

„der Mist  Überall liegt 

Mist.  de mest“ (124).  

 

„In der Klasse“ (124-

125)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (De docent 

spreekt de leerlingen 

(personen die jonger 

zijn dan 16 jaar) aan dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen 

+ vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

 Bijvoorbeeld: 

„Kannst du es bitte 

wiederholen?“ 
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„Kannst du bitte ein 

Fenster öffnen?“ 

„Kannst du das bitte 

buchstabieren?“ 

„Seid ihr fertig?“ (124-

125).  
Kapitel 6  

Unterwegs  

     

Teil I      

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“A Sehen” 

90 
Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Wat de leerlingen in dit 

hoofsdtuk leren: 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

„Je ziet een reisverslag op 

televisie. A2/B1” (90). 

 

 

 

 

Wat de leerlingen in dit 

hoofsdtuk leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Je leert vragen te 

stellen en antwoorden te 

geven over vakantie. 

A1/A2” (90). 
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Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“A Sehen” 

127-129 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

het Duitstalige gebied 

verstrekken.  

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

Wat de leerlingen in dit 

hoofsdtuk leren: 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

„ A2/B1  Je ziet een 

reisverslag op televisie” 

(127).  

 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“A1/A2  Je leert vragen te 

stellen en antwoorden te 

geven over vakantie”.  

“A1  Je leert vragen te 

stellen in de klas” (127). 

„1 Dounias 

Herausforderung I“ 

(127-129) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1 A + D 

„1 In welchen Ländern 

liegen die Alpen?“ 

„2 Bist du schon mal in 

den Alpen gewesen? 

Wenn ja, wo?“ 

„3 Was kann man in den 

Alpen machen?“ (127). 

Opdracht: 

„a Beantworte die 

Fragen auf Deutsch“ 

(127).  

„1 Dounias 

Herausforderung I“ 

(127-129) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Opdracht: 

„Du siehst einen 

Videobeitrag. Sieh dir die 

Abbildung im TB auf Seite 

90 an” (127). 

 

„d Sieh dir jetzt die 

Einleitung des 

Videobeitrags an und 

ergänze die 

Teilnehmerkarte“ (128). 

 

„1 Dounias 

Herausforderung I“ (127-

129) 

Het gebergte de Alpen staat op 

de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien. Dit geldt 

alleen voor het gedeelte in 

Zwitserland. Voor de andere 

landen waarin de Alpen zich 

nog meer bevinden, wordt dit 

niet op deze kaart aangegeven.  
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1. A) Opdracht die 

geografische kennis over het 

Duitstalige gebied weergeeft: 

Landeskunde; 

D) Opdracht om de 

voorkennis over de Alpen vast 

te stellen.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„e Sieh dir das Video an. 

Es ist in Fragmente 

unterteilt. Zu jedem 

Fragment gehören 

Aufgaben. Lies sie vor dem 

Sehen und mache sie 

während des Sehens“ 

(128). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 
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communicatieve 

competentie 

Tekstboek      

“B Lesen” 

91 
Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Mit 120 Kilometern pro 

Stunde zum Himmel“ 

(91) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De tekst gaat over het 

meisje Leonie dat een 

opleiding tot zweefvlieger 

heeft gedaan. 

Bijvoorbeeld: 

„Mit 14 Jahren darf man 

in Deutschland ans Steuer 

eines Segelflugzeuges. 

Leonie hat dort schon 

einige Male Platz 

genommen und den 

motorlosen Flieger ganz 

allein zur Erde 

zurückgebracht“ (91).  

  „Mit 120 Kilometern pro 

Stunde zum Himmel“ (91) 

De opdracht in het werkboek 

(129-130 AB B) bij deze tekst 

heeft niet relflectie op de 

situatie als doel 

 

Werkboek      

“B Lesen” 

129-130 
Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

„2 Mit 120 Kilometern 

pro Stunde zum Himmel“ 

(129-130) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Deze opdracht hoort bij de 

tekst over het meisje 

Leonie dat een opleiding 

tot zweefvlieger heeft 

gedaan (91 TB).  

Opdracht: 

  „2 Mit 120 Kilometern pro 

Stunde zum Himmel“ (129-

130) 

Deze opdracht heeft niet 

relflectie op de situatie als 

doel. 
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Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Lies den Text und 

beantworte die Fragen“ 

(129) 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“C Grammatik” 

92 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3 A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. F) Opdracht die de 

betekenis van woorden in de 

Duitse taal weergeeft: 

weergave van kennis over het 

culturele karakter in de 

betekenis van een woord. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Grammatik“ (92) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F  

“Het werkwoord werden 

heeft twee betekenissen: 

worden en zullen” (92).  

„Grammatik“ (92) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„Wirst du später Arzt?“ 

„Werdet ihr 

Fußballmeister?“ 

„Wann werden Sie 

angerufen?“ (92).  

 

„Wirst du morgen auch 

spielen?“ 

„Werdet ihr auch dabei 

sein?“ 

„Werden Sie auch 

mitkommen?“ (92).  

  

Werkboek      
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“C Grammatik” 

130-132 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

„3 Werden“ (130-131) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„Wirst du auch in einem 

Hotel schlafen?“  

„Werden Sie den Bus 

nehmen?“ (130). 

Opdracht: 

“a Bekijk de volgende 

zinnen. Schrijf de betekenis 

van het werkwoord op“ 

(130).  

 

„11 Warum werden Sie 

ungeduldig?“ 

„13 Wohin wirst du in den 

Ferien fahren?“ 

„14 Werdet ihr ein Zimmer 

mit Frühstück nehmen?“ 

(131).  

Opdracht: 

“d Vertaal de volgende 

zinnen in het Nederlands. 

Gerbruik der Lernliste” 

(131). 

„4 Übe das Schreiben“ 

(131)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

„2 Wann … ihr da 

sein?“ 

„3 Wie lange … du 

warten?“ 

„4 Ich … dich nicht 

abholen“. 

„6 … Sie mit dem 

Fahrrad fahren?“ (131).  

Opdracht: 

“Vul de vormen van de 

tegenwoordige tijd van 

werden in. Kruis per zin 

ook de Nederlandse 

betekenis van werden 

aan” (131). 

 

„5 Übe das Schreiben” 

(131) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 3A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„1 Wer … dich 

abholen?“ 

„2 Wann … ihr uns 

besuchen?“ 

„5 In den Ferien … wir 

nach Linz fahren“. 

„7 … du nach deinem 

Studium 

Flugbegleiterin?“ 

„6 Übe das Schreiben“ 

(132) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 3A  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

“2 Word je morgen al 

14?” 

“4 Zult u de kamer 

vinden?” 

“6 Zullen jullie daar ook 

zijn?” 

“7 Wij zullen naar 

Hamburg reizen” (132).  

Opdracht: 

„Übersetze folgende Sätze 

ins Deutsche. Benutze 

eventuell die Lernliste“ 

(132). 

 

„7 Übe das Sprechen“ 

(132) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(Voor Rolle B formuleren 

de leerlingen zelf de 

antwoorden in het Duits). 

Bijvoorbeeld: 
„Rolle A  Werdet ihr lange 

bleiben? – Rolle B  Ja, 

wir… / nein, wir …“  

„Rolle A  Wirst du im 

Hotel schlafen? – Rolle B  

„5 Übe das Schreiben” (131) 

+ „6 Übe das Schreiben“ 

(132) 
De stad Linz staat op de kaart 

van Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

stad zien.  

 

„6 Übe das Schreiben“ (132) 
De stad Hamburg staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien. 

 



529 
 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

„8 Wann … Sie uns die 

Schlüssel geben, Frau 

Böck?“ (131). 

Opdracht: 

“Vul de vormen van de 

tegenwoordige tijd van 

werden in” (131). 

Ja, ich … / nein, ich …“ 

(132). 

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit. 

Beantwortet die Fragen 

wie im Beispiel. Beispiel  

Rolle A  Wirst du morgen 

das Auto mitnehmen? – 

Rolle B  Ja, ich werde 

morgen das Auto 

mitnehmen. Nein, ich 

werde morgen nicht das 

Autor nehmen. b Fertig? 

Wechselt die Rollen“ 

(132). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“D Sprechen” 

93 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

„Redemittel“ (93) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 3A 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

„Wo werdet ihr in den 

Ferien hinfahren? – Wir 

fahren mit dem Fahrrad 

nach Stahlbrode“. 

„Und dann mit dem Schiff 

nach Rügen? – Stimmt. Wir 

haben ein Hotel mit 

Frühstück“ (93).  

 

„Haben Sie noch ein 

Zimmer frei? – Eigentlich 

nicht“. 

„Redemittel“ (93) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C 

„Guten Tag. Wo wollen 

Sie hin?“ (93). 

 

 „Redemittel“ (93) 

Het eiland Rügen staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van het eiland zien.  

 

Stahlbrode staat niet op deze 

kaart.  
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(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Wie meinen Sie das? 

Jedes Zimmer ist mir recht. 

– Na ja, ich habe noch ein 

Zimmer frei, aber ohne 

Bad und ohne Dusche“ 

(93).  

Werkboek      

“D Sprechen” 

133-139 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland en Oostenrijk 

verstrekken;  

B) Hoofdsteden: Berlijn.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

„8 Redemittel in der 

Praxis“ (133) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland) 3A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„bei euch schlafen“ (133).  

Opdracht: 

„Du hörst ein Gespräch 

zwischen Paul und seiner 

Freundin. Sie fahren in den 

Urlaub nach Rügen. Sie 

haben schon alles 

eingepackt und machen 

sich auf dem Weg. Kreuze 

an, welche Wörter oder 

Ausdrücke benutzt werden“ 

(133).  

 

„9 Wie wird es gesagt?“ 

(133) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

„14 Monate“ (135- 137) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B 

Het Jahresgedicht van 

Werner Steinbach uit 

1976 (136).  

Opdracht: 

„a Im folgenden Gedicht 

geht es um die Monate. 

Höre dir das Gedicht an 

und ergänze die 

fehlenden Wörter. B 

Arbeitet zu zweit. 

Tauscht das AB und 

korrigiert die 

Schreibweise der 

Monate. Benutzt die 

Lernliste“ (135).  

  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

„18 Übe die Redemittel“ 

(138)  

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 9 

„Schritt 2 – gemeinsam 

übersetzten und 

nachschlagen, was ihr 

nicht versteht“ (138). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

„Schritt 4 – Dialoge 

nachspielen und dabei die 

Rollen wechseln“ (138).  

 

Opdracht:  

 „Übe die Redemittel D im 

TB auf Seite 93 in 

folgenden Schritten:“ 

(138). 

 

„19 Gespräch“ (138) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B 

(Duitsland: hoofdstad) + 4 

„8 Redemittel in der Praxis“ 

(133)   

Het eiland Rügen staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van het eiland zien.  

 

„9 Wie wird es gesagt?“ 

(133) 

Stralsund staat niet op de kaart 

van Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). 

 

„11 Wortschatz ergänzen“ 

(134)   
Het eiland Rügen en de stad 

München staan op de kaart 

van Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). De 

leerlingen kunnen daar de 
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1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Zwitserland weergeeft: 

Landeskunde: gebergte in 

Zwitserland; 

- Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: Het 

Jahresgedicht van Werner 

Steinbach uit 1976 (136).  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als 

doel “een productieve 

omgang met het niet begrijpen 

en niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij schrijven en 

spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

„5 Dan gaan we met de 

trein naar Stralsund. Dann 

fahren wir mit dem … nach 

Stralsund“ (133).  

Opdracht: 

„Höre dir den Beitrag 

noch mal an. Ergänze, wie 

es gesagt wird“ (133).  

 

„11 Wortschatz 

ergänzen“ (134) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland) + 

3A   

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A (Duitsland) + 

B (gebergte in Zwitserland) 

„1 Haben Sie noch ein 

Zimmer …?“ 

„2 Morgen fahren wir … 

München“. 

„3 Kommst du mit oder 

bleibst du lieber …?“ 

„6 Wirst du mir eine Karte 

…, wenn du auf Rügen 

bist?“ 

„9 … möchtest du am 

liebsten fahren? – In die 

Schweiz, da gibt es viele 

Berge“ (134).  

Opdracht: 

„a Ergänze die Sätze. 

Benutze eventuell die 

Lernliste. Zwei Wörter 

bleiben übrig. ligbad – 

douche – één keer – hoe 

lang – naar – ontbijt – 

slapen – sturen – thuis – 

tot – twee keer – vragen – 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B (Voor 

Rolle B formuleren de 

leerlingen zelf de 

antwoorden in het Duits).  

 Bijvoorbeeld: 
„Rolle A  Was machst du 

im … - Rolle B …“ 

„Rolle A  Was ist im … 

los? – Rolle B …“ (137).  

Opdracht: 

„c Führt ein Gespräch. 

Benutzt das Gedicht oder 

denkt euch selber etwas 

aus. Beispiel  Rolle A  

Was machst du im Juli? 

– Rolle B  Im Juli fahren 

wir in Urlaub. Rolle A  

Was machst du am 14. 

Februar? – Rolle B  Am 

14. Februar schicke ich 

eine Karte“ (137). 

 

„16 Sätze 

nachsprechen“ (137) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Sie sind erst heute 

weg“. 

„5 Bis wann willst du 

bleiben?“ 

„7 Welchen Schlüssel 

suchst du?“ 

„9 Haben Sie ein 

Doppelzimmer frei?“ 

(137).  

Opdracht: 

(Het is een gesprek tussen 

twee bekenden dus wordt 

er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).   

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1A 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

(De leerlingen vertalen de 

zinnen voor het gesprek 

van het Nederlands naar 

het Duits). 

Bijvoorbeeld:  

“1 Waar gaan jullie in de 

vakantie heen? – We rijden 

met de trein naar Berlijn”. 

“2 Zijn jullie dan bij oma? 

– Nee, wij hebben een 

hotel met ontbijt geboekt”. 

“2 Hebben jullie een 

kamer met ligbad en 

douche? – Dat weet ik niet 

meer. Elke kamer vind ik 

goed” (138).  

Opdracht:  

„Übersetze die Sätze. b 

Arbeitet zu zweit. Verteilt 

die Rollen. Sprecht den 

Dialog. Wechselt die 

Rollen“ (138). 

 

„20 Endgespräch“ (138-

139)  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

geografische ligging van het 

eiland en de stad zien.  

 

„17 Sätze sprechen“ (137) 

De steden Kassel en Leipzig 

staan op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

steden zien. 

 

De stad Bregenz staat niet op 

deze kaart.   

 

„19 Gespräch“ (138) 

De stad Berlijn staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  
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9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor 

omgang met het niet begrijpen 

van een woord in de vreemde 

taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

vrij – waarheen. b Höre 

dir die Sätze zur Kontrolle 

an. Verbessere eventuell 

deine Antworten“ (134). 

„Höre dir folgende Sätze 

an und sprich sie in der 

Pause nach“ (137). 

 

„17 Sätze sprechen“ 

(137) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland 

en Oostenrijk) + 3A 

(informele 

aanspreekvormen).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland 

en Oostenrijk).  

„1 Wie meinst du das?“ 

„3 Wann kommst du 

zurück?“ 

„4 Wann ist die Reise 

nach Kassel?“ 

„6 Im September reisen 

wir nach Leipzig“. 

„8 Warum seid ihr erst 

morgen wieder in 

Bregenz?“ 

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Lest 

einander die Sätze vor. 

Kontrolliert die 

Aussprache“ (137).  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

de zinnen van het gesprek 

in het Duits waarbij zij zelf 

opgeschreven 

steekwoorden mogen 

gebruiken).  

Opdracht:  

„Arbeitet zu zweit. Am 

Wochenende möchtet ihr 

einen Ausflug machen. 

Besprecht Folgendes: - 

wohin – mit welchen 

Verkehrsmitteln – wo 

schlafen – was für ein 

Zimmer – Frühstück – 

Kosten. a Bereitet das 

Gespräch vor. Notiert euch 

Stichwörter, die ihr im 

Gespräch verwenden 

wollt. b Führt das 

Gespräch. Übt so lange, 

bis das Gespräch läuft“ 

(138-139).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

E Wörterbuch 

94 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 
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Werkboek      

“E 

Wörterbuch” 

139 

Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. F) Opdracht die de 

betekenis van woorden in de 

Duitse taal weergeeft: 

weergave van kennis over het 

culturele karakter in de 

betekenis van een woord. 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„21 Internetwörterbuch“ 

(139) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

Wanneer het Duitse woord 

Gefallen met een 

hoofdletter wordt 

geschreven heeft het een 

andere betekenis dan 

wanneer het woord met een 

kleine letter wordt 

geschreven. De leerlingen 

worden hier op 

geattendeerd.  

Opdracht: 

“d Stel nu de doeltaal in op 

Nederlands en zoek de 

vertaling van het Duitse 

woord ‘Gefallen’. Maakt 

het uit of je een hoofdletter 

gebruikt of niet? Leg uit” 

(139).  

   

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“F In der 

Klasse” 

94 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

„F In der Klasse“ (94) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(Zin die een leerling kan 

gebruiken in de klas in 

contact met een docent).  

„Können Sie den Termin 

verschieben?“ (94) 

„F In der Klasse“ (94)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Een leerling 

vraagt iets aan de docent 

dus wordt er een formele 

aanspreekvorm 

gebruikt).  

„Können Sie den Termin 

verschieben?“ (94) 

 „F In der Klasse“ (94)  

Er is sprake van de ICC 

elementen kennis, houdingen 

en vaardigheden indien deze 

zin daadwerkelijk tijdens de 

Duitse les gebruikt worden 

door de leerlingen.  
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Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“F In der 

Klasse” 

140-141 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

 „22 In der Klasse“ (140-

141) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen een docent 

en een leerling, waarin de 

leerling de docent met een 

formele aanspreekvorm 

aanspreekt).  

 „11 Können Sie den 

(datum/afspraak) … 

verschieben“. 

„13 Haben Sie einen (pen) 

… für mich?“ 

„22 In der Klasse“ 

(140-141) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C + 4 (Het is 

een gesprek tussen een 

docent en een leerling. 

De docent spreekt de 

leerlingen (personen die 

jonger zijn dan 16 jaar) 

aan dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt. Omgekeerd 

spreken de leerlingen de 
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(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

„14 Können Sie das 

(vertalen) …?“ (140).  

Opdracht: 

„c Höre dir noch einmal 

den Text an und 

beantworte die Fragen. 

Wie wird es gesagt?“ 

(140).  

docent met een formele 

aanspreekvorm aan).  

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(In de rol van Schüler 

formuleren de leerlingen 

de zinnen tijdens het 

gesprek in het Duits).  

Bijvoorbeeld: 

„Lehrer  Guten Morgen! 

– Schüler  groet – te 

laat?“ 

„Lehrer  Ja, eigentlich 

schon. – Schüler  heb 

briefje van ouders“  

„Lehrer  Danke. Setz 

dich. Wir haben gerade 

mit der Wiederholung 

angefangen. – Schüler  

kann docent komen? – 

een vraag“ (140-141).  

Opdracht: 

„d Was sagst du als 

Schüler? Ergänze die 

Sätze. E Spielt zu zweit 

das Gespräch. Wechselt 

am Ende auch die 

Rollen“ (140-141). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Zum Schluss” 

+ 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

„1 Lernliste N-D“ (141-

142) 

Can do-descriptoren: 

„Grammatik“ (142) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„4 Lernliste D-N“ (143) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Lernliste N-D“ (141) 

De steden Hamburg, Dresden 

en Köln en het eiland Borkum 
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“Nachbereitung

” 

141-143 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal. 

 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: 1A + 3A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„2 … kommst du in 

Hamburg an?“ 

„3 … bleibt ihr in diesem 

Hotel?“  

„5 … möchtest du am 

Wochenende fahren?“ 

„6 Meine Eltern fahren 

morgen … Dresden“. 

„7 Wenn ich nach Borkum 

fahre, nehme ich … …“. 

„10 Ich muss noch bei der 

Information …, wann der 

Zug nach Köln fährt“ 

(141-142).  

Opdracht: 

„Ergänze die fehlenden 

Wörter“ (141). 

„1 … ihr das Hotel 

anrufen?“ 

„3 … du mir eine Karte 

schicken?“ 

„6 Wer … deinen Roller 

bezahlen?“ 

„8 … Sie morgen auch 

frei bekommen?“ (142). 

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Form des Verbs werden“ 

(142). 

 

„3 Redemittel“ (142-

143) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

“1 Waar wilt u heen?” 

“2 Welke sleutel zoek 

je?” 

“3 Kan ik bij jullie 

slapen?” 

“5 Heeft u nog een 

kamer vrij?” (142).  

Opdracht: 

„Übersetze ins 

Deutsche“ (142).  

„4 Sie sollten … den Bus 

nehmen, dan den Zug“. 

„5 Gehst du … zur Schule 

oder fährst du mit dem 

Bus?“ (143).  

Opdracht: 

„Welches Wort passt zu 

welchem Satz? Ergänze 

das richtige Wort. Zwei 

Wörter bleiben übrig. 

aufgeregt – außerhalb – 

erleichtert – froh – 

schaffen – überqueren – 

zu Fuß – zuerst“ (143).   

 

„Nachbereitung“ (143) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

“A2/B1  Ik kan een 

reisverslag op televisie 

begrijpen” (143).  

 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“A2/A2  Ik kan vragen 

stellen en antwoorden 

geven over vakantie”.    

“A1 Ik kan vragen stellen 

in de klas” (143).  

staan op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

steden en het eiland zien.  

 

„Nachbereitung“ (143) 

Het leerdoel heeft niet 

relflectie op de situatie als 

doel:  

“A2/B1  Ik kan een reisverslag 

op televisie begrijpen” (143).  
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Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Landeskunde” 

95 
Can do-descriptoren: 

Kennis:                                  

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlin.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde;  

„Ampelmännchen – so 

beliebt wie nie zuvor“ 

(95)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

(Duitsland).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B 

(Ampelmännchen) + C 

„Seit wann gibt es das 

Ampelmännchen? Schon 

1924 wurden in Berlin die 

ersten Fußgängerampeln 

aufgestellt. Sie waren aber 

bei starkem Sonnenlicht 

schwer zu erkennen und 

„Ampelmännchen – so 

beliebt wie nie zuvor“ 

(95)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

(Duitsland).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B 

(Ampelmännchen) + C 

„Symbol für Berlin. 

Nach der 

Wiedervereinigung 1990 

hielt das Ostberliner 

Ampelmännchen auch 

Einzug in den Straßen 

Westberlins. Seitdem ist 

„Ampelmännchen – so 

beliebt wie nie zuvor“ 

(95)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

(Duitsland).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A + B 

(Ampelmännchen, 

Ampelfrau) + C 

„Ampelfrau. Seit 2004 gibt 

es in einigen Städten, zum 

Beispiel in Zwickau und 

Dresden, auch die 

weibliche Form der 

Ampelmännchen: die 

„Ampelmännchen – so 

beliebt wie nie zuvor“ (95)  

De steden Berlin en Dresden 

staan op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

steden zien. 

 

De stad Zwickau staat niet op 

deze kaart.  
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B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: 

Ampelmännchen, Ampelfrau; 

C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

hatten zu kleine 

Lichtsignale. Deswegen 

entwickelte Karl Peglau, 

ein Verkehrspsychologe 

aus der DDR (Deutsche 

Demokratische Republik) 

1961 eine neue 

Fußgängerampel mit einem 

grünen Männchen, das 

geht, und einem roten 

Männchen, das steht. So 

können die Fußgänger 

sofort erkennen, was beim 

Aufleuchten des roten und 

des grünen Männchens zu 

tun ist. Auch der Hut und 

die mollige Figur des 

Ampelmännchens erfüllen 

einen praktischen Zweck – 

sie lassen mehr Licht 

durchscheinen und sind 

darum viel besser sichtbar. 

Ab Mitte der sechziger 

Jahre gab es die neuen 

Fußgängerampeln in allen 

Straßen Ostberlins (DDR) 

und wenig später in der 

ganzen DDR. Das 

Ampelmännchen war 

schnell beliebt und wurde 

in den 80er Jahren sogar 

zum Fernsehstar in einer 

Zeichentrickserie“ (95). 

es Symbol für das 

wiedervereinigte Berlin 

und die neue, moderne 

Hauptstadt 

Deutschlands, 2011 

feierte das 

Ampelmännchen seinen 

50. Geburtstag mit vielen 

Souvenirs und leckeren 

Angeboten im einzigen 

Ampelmann-Restaurant 

der Welt in Berlin-Mitte“ 

(95).  

Ampelfrauen. Mit Rock 

und Zöpfen statt mit Hut 

hat die Ampelfrau einen 

noch größeren Umfang 

und damit eine größere 

Leuchtfläche. Damit ist 

das Symbol noch besser zu 

erkennen! Vielleicht wird 

es die Ampelfrau ja 

zukünftig auch in anderen 

Städten geben“ (95).  

Werkboek      

“Landeskunde” 

144-146 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

„23 Ampelmännchen – so 

beliebt wie nie zuvor“ 

(144) 

Can do-descriptoren: 

„24 In Deutschland 

unterwegs“ (145)  

Opdrachtentypologie: 

„25 In deutschsprachigen 

Gebieten unterwegs“ 

(145)  

Can do-descriptoren: 

„23 Ampelmännchen – so 

beliebt wie nie zuvor“ (144) 

De steden Berlin en Dresden 

staan op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 
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Duitsland,  Oostenrijk en 

Zwitserland verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlin.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland / Oostenrijk / 

Zwitserland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland/ Oostenrijk/ 

Zwitserland weergeeft: 

Landeskunde: 

Ampelmännchen, DDR, 

afkortingen in de Duitse taal; 

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

Kennis: 1 A + B 

(Duitsland).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A (Duitsland) + 

B (Ampelmännchen).  

Opdracht: 

„a Lies den Text. Versuche 

dann, ohne im Text 

nachzusehen, folgen 

Notziten zu ergänzen. 

Ampelmännchen in 

(jaartal) … geplaatst in 

(land) … . Kenmerken: … 

en … . Reden: … Nu in een 

paar Oost-Duitse steden 

ook …“ (144).  

 

Opdracht: 

„b Sieh dir die Website 

vom Ampelmännchen-Shop 

– 

http://ampelmannshop.com

/ - an und suche die 

folgenden Informationen. 1 

Wann ist der Shop 

geöffnet? 2 Welche 

Neuigkeiten gibt es? Nenne 

drei. 3 Was kann man zu 

essen und zu trinken 

kaufen? 4 Was würdest du 

deiner Freundin/deinem 

Freund zum Geburtstag 

kaufen?“ (144).  

Kennis: 1B (DDR, 

afkortingen in de Duitse 

taal).  

Bijvoorbeeld: 

Opdracht: 

„a Löse die Aufgaben. 

Benutze eventuell das 

Internet. Wofür stehen 

folgende Abkürzungen? 1 

DDR  A Deutsche 

Demokratische Republik  

B  Deutsche 

Demokratische 

Revolution  C  Deutsches 

Demografisches 

Researchinstitut. 2 DB  A  

Deutsche Bahn  B  

Deutsche Bibliothek  C  

Deutsches Bundesland“ 

(145). 

 

Andere afkortingen 

waarvan de betekenis 

nog wordt gevraagd: 

“ADAC, hbf., EZ, DZ, 

p.P.p.N, PKW en LKW” 

(145).  

 

Opdracht: 

„b Welches Wort passt 

nicht in die Reihe? 10 

Welche ist keine deutsche 

Fluggesellschaft? A 

Ryanair B German 

Wings C Lufthansa D Air 

Berlin. 11 Welche ist 

keine deutsche 

Automarke? A BMW B 

Opel C Audi D Volvo E 

Kennis: 1A (Duitsland + 

Oostenrijk en 

Zwitserland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 A (Duitsland + 

Oostenrijk en Zwitserland) 

+ B  

Opdracht: 

„Beantworte die Fragen 

auf Niederländisch. 1 Wie 

schnell darf man auf 

deutschen Autobahnen 

fahren? 2 Was bedeutet 

‘Ausfahrt’? 3 Was ist eine 

‘Raststätte’? 4 In 

Österreich und der 

Schweiz muss man eine 

Vignette kaufen. Was ist 

das? 5 In welchem 

deutschsprachigen Land 

kann man nicht mit dem 

Euro bezahlen? 6 Warum 

fährt man im Winter nach 

Winterberg, Garmisch-

Patenkirchen, Gerlos, 

Zermatt, Wolkenstein 

(Selva di Val Gardena)? 7 

In welchen Ländern liegen 

die Orte von Frage 6? 

Benutze eventuell einen 

Atlas oder das Internet“ 

(146).  

 

„26 Wortschatz 

unterwegs“ (146)  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1G 

Opdracht: 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

steden zien. 

De stad Zwickau staat niet op 

deze kaart. 

 

„25 In deutschsprachigen 

Gebieten unterwegs“ (145)  

Garmisch-Partenkirchen, 

Gerlos, Zermatt en Winterberg 

staan niet op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B).   
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Mercedes F Volkswagen 

12 Welcher Begriff 

existiert nicht? A 

Ampelkind B Ampelfrau 

C Ampelmännchen“ 

(145).  

 

 

„b Was fragst du in den 

folgenden Situationen? 

Kombiniere?“ (146) 

„1 Du weißt nicht, wo du 

aussteigen musst. – A 

Fährt dieser Bus ins 

Zentrum? 2 Du möchtest 

mit dem Bus zum Rathaus. 

B Gibt es Ermäßigung für 

Kinder? 3 Du weißt nicht, 

ob du den richtigen Bus 

nimmst. C Welche Linie 

fährt zum Rathaus? 4 Du 

weiß [sic] nicht, ob die 

Kinder für die Fahrkarte 

weniger bezahlen. D Wo 

kann ich eine Fahrkarte 

kaufen?  5 Du möchtest 

mit der U-Bahn fahren, 

aber du hast noch keine 

Fahrkarte gekauft“ (146).  

Teill II      

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

G Hören 

96 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken + 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als 

doel “een productieve 

omgang met het niet begrijpen 

en niet kunnen” heeft in de 

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

“Je leert vragen te stellen 

en antwoorden te geven 

over het vinden van de 

weg. A1/A2”. 
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vorm van vrij schrijven en 

spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287).  

“Je leert een persoonlijke 

brief vanaf een 

vakantieadres te schrijven. 

A1/A2” (96).  

Werkboek      

“G Hören” 

147-148 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland, weergeeft: 

Landeskunde: 

Ampelmännchen en Zwabisch 

dialect.  

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken + 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

Wat de leerlingen in dit 

hoofdstuk leren: 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

“A1/A2  Je leert vragen te 

stellen en antwoorden te 

geven over het vinden van 

de weg”. 

“A1/A2  Je leert een 

persoonlijke brief vanaf 

een vakantieadres te 

schrijven” (147).  

„27 Hören“ (147-148)  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1B 

Opdracht: 

„a Sieh dir die 

Abbildung im TB auf 

Seite 96 an und höre dir 

die Einleitung des 

Hörtextes an. Mache die 

Aufgaben“ (147).  

„3 Folgende Wörter 

kommen im Beitrag vor. 

Verbinde.  

Das Ampelmännchen – 

de figuur op het 

verkeerslicht. 

Schwäbisch – Zwabisch 

dialect“ (147).  

 

 

 

„27 Hören“ (147-148)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

Opdracht: 

„c Höre dir die Fragmente 

noch einmal an. Lies 

zuerst die Behauptungen. 

Kreuze an: richtig oder 

falsch“ (148). 

„10 In Hamm gibt es 

weibliche Verkehrsregel“. 

„12 Hamm ist die einzige 

deutsche Stadt mit diesem 

Phänomen“ (148).  

 

„27 Hören“ (147-148)  

De stad Hamm staat niet op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). 
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2. A + B) opdracht die als 

doel “een productieve 

omgang met het niet begrijpen 

en niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij schrijven en 

spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“H Lesen”  

97 
Can do-descriptoren: 

Kennis:  
4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.   

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

/ 

„Feriencamps“ (97) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 

(In de beschrijvingen van 

het Moviecamp en het 

Abenteuercamp wordt een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt, omdat jongeren 

onder de 16 worden 

aangesproken. In de 

beschrijving van het 

Jeunesse Musikcamp wordt 

een formele aanspreekvorm 

gebruikt, omdat hier ook 

jongeren van 16 t/m 20 

worden aangesproken). 
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Bijvoorbeeld: 

Moviecamp: 

„hier schreibt ihr das 

Drehbuch, seid selbst die 

Schauspieler, wählt das 

Filmset und dann heißt es 

‘Klappe und Action‘“ (97). 

Abenteuercamp: 

„Ihr erlebt eine 

Spielgeschichte, die ihr nur 

gemeinsam lösen könnt“ 

(97). 

Musikcamp: 

„Sie erarbeiten während 

dieser Zeit gemeinsam ein 

Programm, das am Ende 

des Camps in einem 

öffentlichen Konzert 

aufgeführt wird“ (97).  

Werkboek      

“H Lesen” 

148-149 
Can do-descriptoren: 

/ 

Opdrachtentypologie: 

/ 

    

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“I Grammatik”  

98 
Can do-descriptoren: 

/ 

Opdrachtentypologie: 

/ 

    

Werkboek      

“I Grammatik”  

149-152 
Can do-descriptoren: 

Kennis:  
3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

„29 Die der-Gruppe“ 

(149-150) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„31 Übe das Schreiben“ 

(150)  

Opdrachtentypologie:  

„33 Übe das Sprechen“ 

(151) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 
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aanspreekvormen in de Duitse 

taal. 

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  
1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland, weergeeft: 

Landeskunde: 

bezienswaardigheid in 

Berlijn. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

„1 Wo hast du dieses 

Fahrrad gekauft?“ (149).  

Opdracht: 

“a Bekijk de volgende 

zinnen. Schrijf de betekenis 

van de gevraagde woorden 

op” (149).  

 

„30 Übe das Schreiben“ 

(150) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A  

„2 Welch … Schiff meinst 

du?“ 

„4 Welch … Hotel hat dir 

besser gefallen?“ (150).  

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Form. Benutze eventuell 

die Lernliste“ (150). 

 

Kennis: 1B 

(Bezienswaardigheid in 

Berlijn).  

„7 elke  … Tourist sollte 

das Bradenburger Tor 

besuchen!“ (150). 

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Form. Benutze eventuell 

die Lernliste“ (150). 

 

„32 Übe das Sprechen“ 

(151) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

bekenden dus wordt er 

een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„1 Rolle A  (Welk) Hotel 

hat dir besser gefallen? – 

Rolle B  (Dit) Hotel, das 

hatte nämlich viel 

bessere Zimmer“. 

„Rolle A Was meinst du 

damit? – Rolle B  (Ieder) 

Zimmer hatte zum 

Beispiel ein eigenes Bad 

und einen fantastischen 

Blick aufs Meer“ (151).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Übt 

mündlich auf Deutsch. 

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen formuleren 

met behulp van 

voorgegeven woorden hele 

zinnen in het Duits voor 

het gesprek).   

Bijvoorbeeld: 

„Rolle A  welch-  Zug 

kommt eher, Schlüssel 

gehören dir? – Rolle B  

dies-  Zug, Schlüssel“ 

(151). 

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit. A 

stellt Fragen und B 

antwortet. Beispiel  Rolle 

A  Welches Zimmer hast 

du dir ausgesucht? – Rolle 

B  Dieses mit Dusche und 

TV. b Fertig? Wechselt 

dann die Rollen“ (151).  

 

„34 Übe das Schreiben“ 

(151-152) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

“3 Koop jij deze fiets?” 

(152). 

Opdracht: 

„Übersetze. Benutze die 

Lernliste“ (151). 
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6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Wechselt auch die 

Rollen“ (151).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“J Sprechen” 

99 
Can do-descriptoren: 

Kennis:  
1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  

„Redemittel“ (99) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 3C 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„Guten Tag, eine 

Fahrkarte nach Münster 

bitte“ (99). 

 

„Redemittel“ (99) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A + 4  

(In de gesprekken tussen 

conducteur en reiziger, 

tussen een gast in een 

hotel en de rezeptionist 

en een gesprek waarin 

iemand op straat aan een 

vreemde de weg vraagt 

gaat het om situaties 

waarin personen elkaar 

niet kennen dus wordt er 

een formele 

aanspreekvorm gebruikt. 

In de andere situaties zijn 

de personen bekenden 

van elkaar of 

leeftijdsgenoten dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt).  

„Ich habe leider keine 

Fahrkarte. Die liegt noch 

im Hotelzimmer. Kann 

ich bei Ihnen eine 

Kaufen?“ 

 „Redemittel“ (99) 

De stad Münster staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  
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1. Opdracht die geografische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

„Dann wünsche Ihnen 

schon mal eine gute 

Heimreise“  

„Mir dir suche ich noch 

eine Stunde!“ 

„Haben Sie einen 

Stadtplan?“ 

„Selbstverständlich. 

Welche Zimmernummer 

haben Sie?“ 

„Woher kommst du?“ 

(99). 

Werkboek      

“J Sprechen” 

152-159 
Can do-descriptoren: 

Kennis:  
1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken;  

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

4. De leerling” kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  

„35 Redemittel in der 

Praxis“ (152) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 3A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„Welche Zimmernummer 

haben Sie?“ (152). 

Opdracht: 

„Du hörst einen Bericht 

über einen total verrückten 

(gek) Urlaub. Ein Mädchen 

fährt mit ihren Eltern und 

der Schwester übers 

Wochenende nach 

Münster. Dort erleben sie 

en Paar Sachen, die anders 

laufen als geplant“ (152).  

 

„36 Wie wird es gesagt?“ 

(152-153) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Dat kost 134 euro, 

alstublieft. – Das … 34 

Euro …“. 

„41 Übe das Sprechen“ 

(155) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„Rolle A  

Entschuldigung, bist du 

(van hier)? – Rolle B  Ja. 

(Zoek) du irgendetwas?“ 

„Rolle A  Ja, wie (kom) 

ich zum Bahnhof? – 

Rolle B  Der ist ganz (in 

de buurt). Siehst du (het 

verkeerslicht)?“ (155).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. 

Verteilt die Rollen. 

Sprecht den Dialog“ 

(155). 

„44 Sätze 

nachsprechen“ (155-

156) 

„48 Ins Deutsche“ (157)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen). 

“4 Waarvandaan kom je?” 

(157). 

Opdracht: 

„Übersetze folgende Sätze 

ins Deutsche“ (157).  

 

„49 Dialog“ (157) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

(De leerlingen vertalen de 

zinnen voor het gesprek 

van het Nederlands naar 

het Duits).   

“Rolle A  Pardon, waar is 

het hotel Alpenrose? – 

„35 Redemittel in der 

Praxis“ (152) 

De stad Münster staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

„38 Wortschatz ergänzen“ 

(153) 

De stad Kiel staat op de kaart 

van Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

stad zien.  

 

„39 Wortschatz ergänzen“ 

(154)  

De stad Lübeck staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 
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Opdracht die geografische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor 

omgang met het niet begrijpen 

van een woord in de vreemde 

taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

„2 Heeft u een 

plattegrond? – Haben Sie 

einen …?“ 

„4 Met jou zoek ik nog een 

uur! – Mit dir suche ich 

noch …!“ (152). 

Opdracht: 

„Höre dir den Beitrag 

noch mal an. Ergänze, wie 

es gesagt wird“ (152). 

 

„38 Wortschatz 

ergänzen“ (153) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 … kommen Sie?“ 

„2 Habt ihr mich …?“ 

„7 Seid ihr schon am 

Mittwoch …?“ (153).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„10 Eine Fahrkarte nach 

Kiel, bitte. – Einfach oder 

…?“ (153).  

 

Opdracht: 

„a Ergänze. Wähle aus den 

angegebenen Wörtern. 

Benutze die Lernliste im 

AB auf Seite 179. Zwei 

Wörter bleiben übrig. 

aangekomen – 

autosnelweg – betalen – 

hoe ver – fout – geroepen 

– kaart – links – naar 

Zwitserland – retourtje – 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„4 Meinst du, die Koffer 

sind gestohlen?“ 

„5 Entschuldigung, hast 

du einen Stadtplan?“ 

„7 Ich wünsche Ihnen 

schon mal eine gute 

Heimreise“ (155-156). 

Opdracht: 

„a Höre dir folgende 

Sätze an und sprich sie in 

der Pause nach. b 

Arbeitet zu zweit. Lest 

einander die Sätze von a 

vor und kontrolliert die 

Aussprache“ (155-156).  

 

„45 Sätze sprechen“ 

(156) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„2 Haben Sie einen 

Stadtplan?“ 

„7 Selbstverständlich. 

Welche Zimmernummer 

haben Sie?“ 

„8 Entschuldigen Sie die 

Störung, wie komme ich 

zur Autobahn?“ (156).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„6 Ich fahre mit dem 

Schiff nach Stralsund. – 

Viel Spaß!“ (156). 

 

Rolle B  Heb je een 

plattegrond?”  

“Rolle A  Nee. Is het in de 

buurt? – Rolle B  Ja. Zie je 

het verkeerslicht daar?” 

“Rolle A  Welk 

verkeerslicht? Dat bij de 

tweede kruising? – Rolle B  

Ja. Daar ga je links en dan 

steeds rechtdoor“ (157).  

Opdracht: 

„a Übersetze das 

Gespräch. b Arbeitet zu 

zweit. Verteilt die Rollen. 

Sprecht den Dialog. Übt so 

lange, bis das Gespräch 

läuft“ (157).  

 

„50 Wegbeschreibung“ 

(158) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1A 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B (De 

leerlingen formuleren de 

zinnen van het gesprek in 

het Duits. Tijdens het 

gesprek gebruiken de 

leerlingen alleen zelf 

opgeschreven 

steekwoorden).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Rolle 

A: Du bist in 

Neubrandenburg am 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

„45 Sätze sprechen“ (156) 

Stralsund staat niet op de kaart 

van Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). 

 

„50 Wegbeschreibung“ (158) 

Neubrandenburg staat niet op 

de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). 
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stoplichten – 

waarvandaan. b Höre die 

die Sätze zur Kontrolle an 

und verbessere eventuell 

deine Antworten“ (153). 

 

„39 Wortschatz 

ergänzen“ (154)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Wann kommt ihr wieder 

… Hause?“ 

„5 Fährst du morgen oder 

übermorgen … Herrn 

Klose?“ 

„6 Wenn du Fragen hast, 

kannst du immer … Luise 

gehen“. 

„8 Gehen Sie hier 

geradeaus und dann an der 

Kreuzung … rechts“ (154).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A„4 Wann 

fahren wir endlich mal 

wieder … Lübeck?“ (154).  

 

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Übersetzung von naar. 

Benutze die Beispiele in 

der Lernliste“ (154). 

Opdracht: 

„a Arbeitet zu zweit. Lest 

einander die Sätze vor. 

Kontrolliert die 

Aussprache. b Fertig? 

Wechselt dann die 

Rollen“ (156).   

 

„46 Kombinieren“ 

(156) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„G Selbstverständlich. 

Welche Zimmernummer 

haben Sie?“ 

„H Fahren Sie immer 

geradeaus, es sind 

ungefähr fünf Minuten 

bis zur Autobahn“ (156).  

Opdracht: 

„Du hörst acht Fragen. 

Schreibe auf, welche 

Antwort zu der Frage 

passt“ (156). 

 

„47 Übe die 

Redemittel“ (156)  

Opdrachtentypologie:  

Vaardigheden: 9 

„Schritt 2 – gemeinsam 

übersetzten und 

nachschlagen, was ihr 

nicht versteht“ (156). 

 

Opdrachtentypologie:  

Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Opdracht:  

Bahnhof (A) und willst 

zuerst den Marktplatz (B) 

und danach die 

Konzertkirche (C) 

besuchen. Frage nach dem 

Weg. Rolle B: Du bist aus 

Neubrandenburg und 

beschreibst den Weg. 

Benutze den Stadtplan. a 

Bereitet das Gespräch vor. 

Notiert euch Stichwörter, 

die ihr im Gespräch 

verwenden wollt. b führt 

das Gespräch. Übt so 

lange, bis das Gespräch 

läuft. c Wechselt dann die 

Rollen. Rolle A: Du stehst 

vor der Konzertkirche (C) 

und möchtest zuerst zur 

Kunstsammlung (D) und 

danach zum 

Regionalmuseum (E). 

Rolle B: Du erklärst den 

Weg“ (158).  

 

„51 Endgespräch“ (159)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 4 (In het gesprek 

waarin de leerling in de rol 

van tourist aan de politie, 

een medewerker bij de 

post en een receptionist de 

weg vraagt gaat het om 

siutaties waarin deze 

personen elkaar niet 

kennen dus wordt er een 

formele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie:  
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„Schritt 4 – Dialoge 

nachspielen und dabei 

die Rollen wechseln“ 

(156).  

 

Opdracht:  

„Übe die Redemittel J im 

TB auf Seite 99 in 

folgenden Schritten“ 

(156). 

 

 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B (De 

leerlingen formuleren de 

zinnen tijdens het gesprek 

in het Duits).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu viert. Rolle A: 

Du bist ein Tourist. Du 

stehst am Gänsturm und 

möchtest zur Post. Frage 

einen Polizisten (B) nach 

dem Weg. In der Post 

musst du zur Donauklinik. 

Frage den Postbeamten 

(C) nach dem Weg. Nach 

deinem Besuch in der 

Donauklinik suchst du den 

Hauptbahnhof (Hbf). Du 

fragst bei der Rezeption 

(D) nach dem Weg. Rolle 

B: Du bist ein Polizist und 

beschreibst den Weg. Rolle 

C: DU bist ein 

Postbeamter und 

beschreibst den Weg. Rolle 

D: Du arbeitest an der 

Rezeption der Donauklinik 

und beschreibst den Weg. 

a Verteilt die Rollen. Seht 

euch den Stadtplan an. 

Bereitet das Gespräch vor. 

b Führt das Gespräch. Übt 

so lange, bis das Gespräch 

läuft. Wechselt mehrmals 

die Rollen, so dass jeder 

einmal A ist“ (159).  
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Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“K Schreiben” 

100 

Can do-descriptoren: 

Kennis:  
1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken; 

Hoofdsteden: Berlin.  

 

3. C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  
1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

B) Opdracht die kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: 

bezienswaardigheid in 

Duitsland: Königssstuhl.  

 

„K Schreiben“ (100) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3C + 4 (Brief aan 

een vriend van een vriendin 

dus wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt).  

„Lieber Marc,“ (100). 

 

 

 

„K Schreiben“ (100) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„Binz, den 13. Oktober 

2013“. 

„viele Grüße aus Binz 

auf der schönen Insel 

Rügen. Unsere 

Klassenfahrt begann 

abenteuerlich: Auf der 

Hinreise hatte der Bus 

bei Berlin einen 

Motorschaden und 

konnte nicht mehr 

weiterfahren“ (100).  

 

„K Schreiben“ (100) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1B 

(Bezienswaardigheid in 

Duitsland: Königssstuhl). 

„Und heute haben wir eine 

Schifffahrt gemacht, zum 

Königsstuhl (dem 

berühmten Kreidefelsen), 

es war wirklich 

interessant!“ (100).  

„K Schreiben“ (100) 

Het eiland Rügen en de stad 

Berlijn staan op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van het 

eiland en de stad zien. 

 

De gemeente Binz staat niet 

op deze kaart.  
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Werkboek      

“K Schreiben” 

159-162 
Can do-descriptoren: 

Kennis:  
3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van informele 

aanspreekvormen in de Duitse 

taal; 

C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  
1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: 

bezienswaardigheden uit 

Berlijn (Brandenburger Tor, 

Berlijnse muur en 

Fernsehturm); 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord; 

G) Opdracht die kennis over 

het gebruik van de vreemde 

taal weergeeft.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

„53 Schreibregel“ (160)          

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„6 Du musst / mußt hier 

nach links“ (160).  

Opdracht: 

„b Lies die Sätze in der 

ersten Spalte. Kreuze an, 

ob der Vokal kurz oder 

lang ist oder ob es ein 

Zwielaut (tweeklank) ist. 

Schreibe das richtige Wort 

in die letzte Spalte“ (160).  

 

„54 Diktat“ (160-161) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Ich … dich!“ 

„4 viele … an deine 

Eltern!“ (160). 

Opdracht: 

„a Höre dir das Diktat an 

und schreibe mit. Höre dir 

das Diktat eventuell 

zweimal an.  b Arbeitet zu 

zweit. Lest euch reihum das 

Diktat vor. Tauscht auch 

die Rollen“ (159-160).  

 

„55 Schreibmittel“ 

(161)              

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1C               

“1 Beste Marc,” (161).  

Opdracht: 

„a Übersetze ins 

Deutsche. Benutze K 

Schreiben im TB auf 

Seite 100. b Höre dir die 

Lösungen an. Hattest du 

alles richtig?“ (161).  

 

„56 Schreibmittel“ 

(161) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1 F + G 

„De persoonlijke brief 1 

De aanhef Liebe / lieber 

… betekent Beste …. / 

Zeer geachte … 

2 Lieber … gebruik je bij 

een meisje / jongen 3 

Liebe … gebruik je bij 

een meisje / jongen  4 De 

datum schrijf je als 

volgt: den 23. Juni / den 

23 Juni  5 De eerste zin 

na de aanhef begint met 

een kleine letter / 

hoofdletter  6 Sla een 

regel over bij een nieuwe 

alinea / zin  7 Na de 

afsluitende groet komt 

geen / wel een komma” 

(161).  

„57 Schreiben“ (162) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1B De 

afbeeldingen die de 

leerling voor deze 

opdracht kunnen gebruiken 

zijn bezienswaardigheden 

uit Berlijn (Brandenburger 

Tor, Berlijnse muur en 

Fernsehturm).  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2A (De 

leerlingen schrijven een 

brief over hun vakantie aan 

een vriend of vriendin). 

Opdracht: 
„Schreibe einen 

persönlichen Brief aus 

dem Urlaub. Benutze deine 

Schreibmittel und eventuell 

die Abbildungen. 

Verarbeite folgende 

Angaben: - begin met een 

aanhef; - schijf waar je op 

vakantie bent en wet wie; - 

vertel waar je woont en 

waar dat ligt; - vertel iets 

over het weer; - beschrijf 

minimaal twee activiteiten 

die je hebt gedaan en twee 

die je nog gaat doen; - 

sluit je brief af“ (162).  
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vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij schrijven. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Opdracht: 

„Lies die Übersicht und 

unterstreiche die richtige 

Antwort. Benutze K 

Schreiben im TB auf 

Seite 100“ (161).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Zum Schluss” 

+ 

“Nachbereitung

” 

163-165 

Can do-descriptoren: 

Kennis:  
1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland en Zwitserland 

verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Bern, Berlin 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

„1 Lernliste N-D“ (163) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Wo bist du in den 

Ferien …?“ 

„2 Wollen Sie mit 

Kreditkarte oder bar …?“ 

„7 Du fliegst morgen 

schon? Na, dann wünsche 

ich … …!“ (163).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

(Zwitserland).  

Opdrachtentypologie: 

„2 Grammatik“ (163) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„1 welk  … Motorrad 

gehört dir?“ 

„4 welk  Weißt du, … 

Bahn wir nehmen 

müssen?“ (163).  

Opdracht: 

„Übersetze und ergänze 

die richtige Form“ 

(163). 

 

„3 Redemittel“ (164) 

„4 Lernliste D-N“ (164) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

 „Könnt ihr das Problem 

…?“ (164). 

Opdracht: 

„Welches Wort passt zu 

welchem Satz? Ergänze 

das richtige Wort. Zwei 

Wörter bleiben übrig. das 

Andenken – die 

Feuerwehr – gemeinsam 

– lösen – öffentlich – die 

„1 Lernliste N-D“ (163) 

De stad Bern staat op de kaart 

van Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

stad zien. 

 

Neubrandenburg staat niet op 

deze kaart.  

 

„3 Redemittel“ (164) 

De stad Berlijn / Berlin staat 

op de kaart van Duitsland, 
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(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 

1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland en Zwitserland 

weergeeft: Landeskunde; 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. A + B) opdracht die als 

doel “een productieve 

omgang met het niet begrijpen 

en niet kunnen” heeft in de 

vorm van vrij schrijven en 

spreken.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Kennis: 1A (Zwitserland). 

„6 Wann fährst du … … 

…? – Ich fahre morgen 

nach Bern“ 

„8 Eine Fahrkarte nach 

Neubrandenburg, bitte - … 

oder hin und zurück?“ 

(163). 

 

Opdracht: 

„Ergänze die fehlenden 

Wörter“ (163). 

  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

“3 Hoe lang willen jullie 

blijven?” 

“4 Kan ik bij u een 

kaartje kopen?” 

“5 Ik wens u alvast een 

goede terugreis” (164).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

(Duitsland). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A (Duitsland). 

 “Wat een toeval. Wij 

reizen morgen ook naar 

Berlijn” (164). 

 

Opdracht: 

„Übersetze ins 

Deutsche“ (164).  

Probe – veranstalten – das 

Zelt“ (164). 

 

„Nachbereitung“ (165) 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2 A + B 

„A1/A2  Ik kan vragen 

stellen en antwoord geven 

over het vinden van de 

weg“. 

“A2  Ik kan een 

persoonlijke brief vanaf 

een vakantieadres 

schrijven” (165).  

 

 

 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Praxis” 

101 
Can do-descriptoren: 

Kennis:  

„P-Karte“ (101) 

Opdrachtentypologie:  

„Praxis“ (101) 

Can do-descriptoren: 

 „Praxis“ (101) 
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1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlin. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  
1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde. 

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal.  

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Reisplan opstellen. Je 

gaat een reisplan voor 

iemand anders opstellen. 

[…] A2  Ik kan een 

reisplan uitleggen” (101). 

 

 

Kennis: 1 A + B  

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A 

„Es sind Sommerferien, 

und du bist seit gestern 

in einem Ferienlager. 

Dorthin will auch dein 

Freund Robin aus Berlin 

kommen“ (101). 

„Robin: In Angelsbruck, 

das ist so ein kleines 

Dorf. Der 

Werkstattbesitzer nimmt 

uns mit bis zum Bahnhof 

in Rosenheim, das ist die 

nächstgrößte Stadt hier 

in der Nähe. Wäre schön, 

wenn du von dort aus 

was finden könntest“ 

(101).  

De stad Berlijn / Berlin staat 

op de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

Het dorp Angelsbruck en de 

stad Rosenheim staan niet op 

deze kaart.  

Werkboek      

“Praxis” 

166-167 
Can do-descriptoren: 

Kennis:  

„P-Karte“ (166) 

Opdrachtentypologie:  

„58 Praxis“ (166-167) 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1D 

„58 Praxis“ (166-167) 

Opdrachtentypologie:  

„58 Praxis“ (166-167) 

De stad Salzburg staat op de 

kaart van Duitsland, 
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1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland en Oostenrijk 

verstrekken. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  
1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland / Oostenrijk 

weergeeft: Landeskunde; 

D) Opdracht om de 

voorkennis over het plannen 

van een reis en deze 

informatie over de reis 

telefonisch door te geven vast 

te stellen.  

 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

“Reisplan opstellen. Je 

gaat een reisplan voor 

iemand anders opstellen. 

[…] A2  Ik kan een 

reisplan uitleggen” (166). 

 

„58 Praxis“ (166-167) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis: 1A (Duitsland) 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

Opdracht: 

„Du wirst eine Reise mit 

dem öffentlichen 

Verkehrsmitteln von 

Rosenheim zum 

Ferienlager planen. Die 

Reiseroute wirst du deinem 

Freund telefonisch 

mitteilen“ (166). 

 

 

Opdracht: 

„Schritt 2  Du sollst 

Robins Reise von 

Rosenheim bis zu deinem 

Ferienlager planen und 

die Informationen 

telefonisch übermitteln. 

Welche Wörter und Sätze 

zu diesem Thema kennst 

du schon?“ (166).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A (Duitsland 

en Oostenrijk). 

Opdrachtentypologie:  

Kennis: 1A (Duitsland 

en Oostenrijk). 

„Schritt 3  Sieh dir noch 

einmal Aufgabe 28 im 

AB auf Seite 148 und 

Text H im TB auf Seite 

97 an und wähle ein 

Ferienlager. Ich wähle 

dieses Ferienlager: 

Moviecamp Simonyhof 

Römerstraße 50 A – 

5550 Radstadt  

Abenteuercamp  

Campingplatz Grainau 

Griesener Straße 4 D-

82491 Grainau  

Musikcamp Billroth 

Hostel Billrothstraße 10-

18 A-5020 Salzburg“ 

(166).  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

Opdracht:              

„Schritt 5  Sammle die 

Informationen für den 

Reiseplan. Wann muss 

Robin losfahren? Mit 

welchen Verkehrsmitteln 

reist er? Zu welchen Zeiten 

kommt er überall an und 

wie reist er weiter? Wo 

steigt er aus? Wie kommt 

er zum Ferienlager? 

Bereite das 

Telefongespräch vor. 

Ordne die Informationen 

und notiere den Reiseplan 

in Stichwörtern. Benutze 

die Lernliste und die 

Redemittel“ (167). 

„Präsentation  Schritt 9  

Arbeitet zu zweit. Der eine 

beschreibt die Route und 

der andere spielt Robin, 

hört zu, reagiert und fragt 

nach, wenn etwas nicht 

deutlich ist. Wechselt 

danach die Rollen“ (167).  

 

 

 

 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

De stad Rosenheim en de 

gemeenten Radstadt en 

Grainau staan niet op deze 

kaart.  
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6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Extra       

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“L Sehen” 

102 
Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

„Dounias 

Herausforderung II“ 

(102) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

De leerlingen zien een 

video over Dounia.  

  „Dounias Herausforderung 

II“ (102) 

Opdracht 59 in het werkboek 

(168-169 AB B) hoort bij de 

afbeelding in het tekstboek 

heeft niet relflectie op de 

situatie als doel. 

Werkboek      

“L Sehen” 

168-169 
Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 

8. Mogelijkheid tot 

observatie, waardoor de 

„59 Dounias 

Herausforderung II“ 

(168-169) 

Can do-descriptoren: 

„59 Dounias 

Herausforderung II“ 

(168-169) 

Opdrachtentypologie: 
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leerling “uit het gedrag van de 

mensen uit de andere cultuur 

in alledaagse situaties” kan 

leren. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  
1. B) Opdracht die kennis 

over Duitsland weergeeft: 

Landeskunde: het Zwarte 

Woud.  

 

Vaardigheden: 

8. Een indirecte “realistische 

ontmoetingssituatie met 

doeltaalsprekers”, waardoor 

de leerling leert zich cultureel 

passend te gedragen. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

Vaardigheden: 8 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 8 

Opdracht: 

„Du siehst die Fortsetzung 

des Videobeitrags A über 

Dounias Herausforderung. 

Sieh dir die Abbildung im 

TB auf Seite 102 an. Mache 

die Aufgaben. b Das Video 

ist in Fragmente unterteilt. 

Zu jedem Fragment 

gehören Aufgaben. Lies vor 

jedem Fragment die 

dazugehörigen Fragen und 

Antwortmöglichkeiten. 

Beantworte die Fragen 

während des Sehens“ 

(168).  

Kennis: 1B (het Zwarte 

Woud) 

“Fragement IV  13 De 

laatste vier dagen zijn ze 

in …  A de Dolomieten. B  

de Pyreneeën. C  het 

Zwarte Woud” (169).  

Opdracht: 

„b Das Video ist in 

Fragmente unterteilt. Zu 

jedem Fragment gehören 

Aufgaben. Lies vor jedem 

Fragment die 

dazugehörigen Fragen 

und 

Antwortmöglichkeiten. 

Beantworte die Fragen 

während des Sehens“ 

(168). 

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“M Lesen” 

102-103 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  
1. C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde. 

 

„Seit wann gibt es 

Autos?“ (102-103) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1C 

„Als Carl Benz vor mehr 

als 125 Jahren sagte, dass 

er mit einer Kutsche ohne 

Pferd durchs Land fahren 

wollte, wurde er von vielen 

Leuten ausgelacht. Als er 
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

dann aber tatsächlich mit 

seinem ‚Motorwagen 

Nummer 1‘ mit 16 

Kilometern pro Stunde 

über die Straße rollte, 

staunten die Menschen 

nicht schlecht. Kein Dach, 

dafür aber zwei Räder 

hinten und eins vorne hatte 

das erste Automobil. Es 

sah also tatsächlich so aus 

wie eine Kutsche ohne 

Pferd“ (102).  

Werkboek      

“M Lesen” 

169-170 
Can do-descriptoren: 

/ 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  
1. C) Opdracht die historische 

kennis over Duitsland 

weergeeft: Landeskunde. 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

 

„60 Seit wann gibt es 

Autos?“ (169-170) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1C 

“6 Hoe zag de eerste 

automobiel van Carl Benz 

eruit?” 

“7 Waarom waren de 

auto’s in het begin niet zo 

succesvol?” (170).  

Opdracht: 

„b Lies den ganzen Text 

und beantworte folgende 

Fragen“ (170). 

   

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Wiederholung

” 

171-174 

Can do-descriptoren: 

Kennis:  
1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken.  

„1 Kapitel 5 C 

Grammatik“ (171) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 4 (De kleine 

gesprekjes vinden plaats 

„2 Kapitel 5 I 

Grammatik“ (171) 

Can do-descriptoren: 

„5 Kapitel 6 I 

Grammatik“ (172) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„1 Kapitel 5 C Grammatik“ 

(171) 

De stad Gera staat niet op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 
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3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

De leerling begrijpt situaties 

“uit het alledaagse leven van 

de andere cultuur”: 

begroetingsvormen. 

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  
1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde.  

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal; 

6. Simulatie-opdracht: 

“rollenspel met als doel 

mondelinge taalbeheersing”.  

 

tussen twee bekenden dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm gebruikt). 

Opdrachtentypologie: 
- Kennis: 1A 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„1 Rolle A  Unsere Eltern 

(willen) umziehen. – Rolle 

B  Wo (willen) sie denn 

hin?“ 

„Rolle A  Nach Gera. Wir 

(willen) nicht, aber wir 

haben keine Wahl. – Rolle 

B  Nein, da (moeten) ihr 

wohl mit, sehr schade!“  

„2 Rolle A  (Willen) ihr 

mitkommen? – Rolle B  Wo 

(willen) ihr denn hin?“ 

„Rolle A  Wir (moeten) 

noch einkaufen. Das 

(weten) ihr doch? – Rolle 

B  Nein, das (weten) wir 

nicht, aber wir kommen 

schon mit“ (171).  

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Übt 

mündlich auf Deutsch“ 

(171).  

Kennis: 1A + 3A 

(informele 

aanspreekvormen).  

Opdrachtentypologie: 
Kennis: 1A 

Bijvoorbeeld: 

„Willst (jij) … dir (met 

mij) … … eine nette 

Wohnung in Nürnberg 

Mitte teilen? Ein großes 

Zimmer mit Balkon und 

eine eigene Toilette, das 

alles nur (voor jou) … 

…“ (171). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A (informele 

aanspreekvormen) + C 

„Hallo, (ik) … finde 

deine Anzeige 

interessant. Wie komme 

(ik) … (naar jou) … 

….?“ (171).  

 

Opdracht: 

„Ergänze folgende 

Anzeige und die Antwort 

darauf“ (171).  

 

„4 Kapitel 6 C 

Grammatik“ (172) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 3A 

(informele 

aanspreekvormen).  

Opdrachtentypologie: 
Kennis: 1A 

„1 Wo … du ein Hotel 

buchen?“ 

„1 welk  … Ampel meinen 

Sie?“ 

„4 dit  Bernd, ist … 

Motorrad deins?“ 

„7 deze  Woher hast du … 

Karte, Ludwig?“ (172).  

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Form“ (172). 

 

„6 Kapitel 6 Lernliste 

Niederländisch-Deutsch“ 

(173)  

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 4 (Het is een 

gesprek tussen twee 

bekenden dus wordt er een 

informele aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie: 
- Kennis: 1A 

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4 + 6 

Bijvoorbeeld: 

„Rolle A  (Waarnaartoe) 

möchtest du in den 

(vakantie) fahren? – Rolle 

B  (In augustus) möchte 

ich meine Oma in Leipzig 

besuchen“. 

„Rolle A  Fährst du mit 

dem (trein)? – Rolle B  Ich 

fahre gerne mit dem Zug 

und es geht schnell. Am 

Nachmittag (ben) ich 

schon (er). Und du? Hast 

du Pläne?“ 

„Rolle A  (In juli) fahre 

ich (naar) Rügen. – Rolle 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). 

 

„2 Kapitel 5 I Grammatik“ 

(171) 

De stad Nürnberg staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

„4 Kapitel 6 C Grammatik“ 

(172) 

De steden Köln, Weimar en 

Hannover staan op de kaart 

van Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

steden zien. 

 

„6 Kapitel 6 Lernliste 

Niederländisch-Deutsch“ 

(173)  
De stad Leipzig en het eiland 

Rügen staan op de kaart van 

Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland in de lesmethode 

(136 TB en 183 AB B). De 

leerlingen kunnen daar de 

geografische ligging van de 

stad en het eiland zien. 
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(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

 

 

„2 Wer … dich am 

Bahnhof abholen?“ 

„3 Wie lange … ihr bei 

Oma bleiben? “ 

„4 Wann … der Bus in 

Köln ankommen?“ 

„6 In März … meine 

Eltern nach Weimar 

fahren“. 

„8 Meine Cousine … mit 

dem Zug nach Hannover 

fahren“ (172).  

Opdracht: 

„Ergänze die richtige 

Form von werden“ 

(172). 

B  Wirklich? Mit dem 

(schip)? Das ist aber eine 

lange (reis)“. 

„Rolle A  Ja, stimmt. Aber 

es ist sehr schön dort. Ich 

habe ein (kamer) (met 

ontbijt) gebucht. – Rolle B  

(Hoe lang) bleibst du?“ 

„Rolle A  Vier Tage. Ich 

möchte viel wandern und 

das (hotel) hat (fietsen), 

die man mieten kann. – 

Rolle B  Das klingt super. 

(Goede reis!)“ (173) 

Opdracht: 

„Arbeitet zu zweit. Verteilt 

die Rollen. Sprecht den 

Dialog“ (173).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Werkboek      

“Lernübersicht

” 

175-182 

Can do-descriptoren: 

Kennis:  
1. A) De leerling kan 

geografische gegevens over 

Duitsland verstrekken; 

B) Hoofdsteden: Berlijn 

 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal; 

C) De leerling begrijpt 

“situaties uit het alledaagse 

leven van de andere cultuur”: 

begroetingsvormen; 

„Grammatik C“ (175) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1F 

“Het werkwoord werden 

heeft twee betekenissen: 

worden en zullen” (175). 

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A 

„Wirst du später Arzt?“ 

„Wirst du morgen auch 

spielen?“ 

„Werdet ihr 

Fußballmeister?“ 

„Werdet ihr auch dabei 

sein?“ 

„Redemittel J“ (177) 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A + 3 A + C + 

4 (In de gesprekken 

tussen conducteur en 

reiziger, tussen een gast 

in een hotel en de 

rezeptionist en een 

gesprek waarin iemand 

op straat aan een 

vreemde de weg vraagt 

gaat het om situaties 

waarin personen elkaar 

niet kennen dus wordt er 

een formele 

aanspreekvorm gebruikt. 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch G Hören“ 

(180) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„die Anlage  Bei einer 

Anlage in Hamm gibt es 

Ampelfrauen.  de 

installatie“ (180).  

 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch H Lesen“ 

(180-181) 

Opdrachtentypologie: 

„Redemittel D“ (176) 

Het eiland Rügen staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van het eiland zien.  

 

Stahlbrode staat niet op deze 

kaart. 

 

„Redemittel J“ (177) 

De stad Münster staat op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 
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De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008). 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:  
1. A) Opdracht die 

geografische kennis over 

Duitsland weergeeft: 

Landeskunde; 

F) Opdracht die de betekenis 

van woorden in de Duitse taal 

weergeeft: weergave van 

kennis over het culturele 

karakter in de betekenis van 

een woord; 

Houdingen: vreemde taal 

daadwerkelijk gebruiken+ 

vaardigheden: begrijpelijk de 

vreemde taal gebruiken:   

2. B) opdracht die als doel 

“een productieve omgang met 

het niet begrijpen en niet 

kunnen” heeft in de vorm van 

vrij spreken. 

 

Kennis: kennis over de 

vreemde taal + houdingen: 

vreemde taal daadwerkelijk 

gebruiken+ vaardigheden: 

begrijpelijk de vreemde taal 

gebruiken:   

„Wann werden Sie 

angerufen?“ 

„Werden Sie auch 

mitkommen?“ (175).  

 

„Redemittel D“ (176) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1A + 3A 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

„Wo werdet ihr in den 

Ferien hinfahren? – Wir 

fahren mit dem Fahrrad 

nach Stahlbrode“. 

„Und dann mit dem Schiff 

nach Rügen? – Stimmt. Wir 

haben ein Hotel mit 

Frühstück“. 

„Haben Sie noch ein 

Zimmer frei? – Eigentlich 

nicht“. 

„Wie meinen Sie das? 

Jedes Zimmer ist mir recht. 

– Na ja, ich habe noch ein 

Zimmer frei, aber ohne 

Bad und ohne Dusche“ 

(176).  

 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3 A (formele 

aanspreekvormen) + C 

„Guten Tag. Wo wollen Sie 

hin?“ (176). 

 

 

 

In de andere situaties zijn 

de personen bekenden 

van elkaar of 

leeftijdsgenoten dus 

wordt er een informele 

aanspreekvorm 

gebruikt).  

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

Bijvoorbeeld:       

„Guten Tag, eine 

Fahrkarte nach Münster 

bitte“. 

„Ich habe leider keine 

Fahrkarte. Die liegt noch 

im Hotelzimmer. Kann 

ich bei Ihnen eine 

Kaufen?“ 

„Dann wünsche Ihnen 

schon mal eine gute 

Heimreise“.  

„Mir dir suche ich noch 

eine Stunde!“ 

„Haben Sie einen 

Stadtplan?“ 

„Selbstverständlich. 

Welche Zimmernummer 

haben Sie?“ 

„Woher kommst du?“ 

(177). 

 

„Lernliste 

Niederländisch-Deutsch 

J III“ (179) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 1 A + B 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1A 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„bekommen  Ihr bekommt 

eine DVD als Andenken.  

krijgen“. 

„das Andenken  Ihr 

bekommt eine DVD als 

Andenken.  het souvenir“. 

„das Abenteuer  Ihr erlebt 

hier spannende Abenteuer.  

het avontuur“. 

„gemeinsam  Ihr könnt das 

Problem nur gemeinsam 

lösen.  samen“. 

„lösen  Ihr könnt das 

Problem nur gemeinsam 

lösen.  oplossen“. 

„entweder … oder …  Ihr 

könnt entweder das 

Indianercamp oder das 

Mittelaltercamp besuchen. 

of … of …“ (180).  

„Extra L Sehen“ (181) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A (informele 

aanspreekvormen).  

„durchhalten  Komm, du 

musst durchhalten, wir 

sind beinahe da.  

volhouden“. 

„sich verlassen auf  Du 

kannst dich auf mich 

verlassen.  

vertrouwen/rekenen op“ 

(181). 

 

„In der Klasse“ (182) 

Can do-descriptoren: 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

„Lernliste Niederländisch-

Deutsch J III“ (179) 

De stad Berlijn / Berlin staat 

op de kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). De leerlingen kunnen 

daar de geografische ligging 

van de stad zien.  

 

„Lernliste Deutsch-

Niederländisch G Hören“ 

(180) 

De stad Hamm staat niet op de 

kaart van Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland in 

de lesmethode (136 TB en 183 

AB B). 

 

„In der Klasse“ (182)  
Er is sprake van de ICC 

elementen kennis, houdingen 

en vaardigheden indien deze 

zinnen daadwerkelijk tijdens 

de Duitse les gebruikt worden 

door de leerlingen.  
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4. Imitatie-opdracht: gebruik 

van de Duitse taal 

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

 

„naar Berlijn – nach 

Berlin“ (179). 

 

 

 

 

 

Kennis: 4 (Het gaat hier 

om vragen die een leerling 

aan de docent stelt. 

Leerlingen spreken de 

docent met een formele 

aanspreekvorm aan). 

Opdrachtentypologie:  

- Kennis + houdingen + 

vaardigheden: 4  

- Houdingen +  

vaardigheden: 2B 

„Haben Sie die Noten?“ 

„Können Sie mal 

kommen?“ 

„Können Sie es mir 

erklären?“  

„Können Sie das bitte 

wiederholen?“ 

„Können Sie das 

übersetzen?“ 

„Können Sie den Termin 

verschieben?“ 

„Können Sie mir diese 

Übung erklären, bitte?“ 

„Können Sie mir sagen, 

wie ich das machen soll?“ 

„Haben Sie einen Stift für 

mich?“ (182).  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Leertips” 

104-112 
Can do-descriptoren: 

Kennis: 

3. A) De leerling begrijpt het 

gebruik van formele 

(beleefdheidsvormen) en 

„Leertips 1 Hören / 

Sehen“ (104-105) 

Can do-descriptoren: 

Houdingen: 5 

“Om thuis te oefenen. 

Luisteren kun je thuis goed 

„Leertips  3 Sprechen“ 

(107) 

Can do-descriptoren: 

Kennis: 3A + 4 

Opdrachtentypologie: 

Kennis: 1G 

„Leertips  3 Sprechen“ 

(107) 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 7 

“Als je de ander niet 

begrijpt. Als je de ander 
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informele aanspreekvormen in 

de Duitse taal.  

 

4. De leerling “kan herkennen 

dat er afhankelijk van de 

relatie met een persoon of een 

specifieke situatie formele en 

informele aanspreekvormen 

zijn”.  

Houdingen:  

5. De leerling kijkt soms films 

en leest boeken over het leven 

in de cultuur van het 

Duitstalige gebied. 

 

Vaardigheden:  

7. De leerling stelt vragen 

wanneer bepaalde aspecten in 

de vreemde taal niet worden 

begrepen. 

 

(Language On Line Portfolio 

Project (LOLIPOP) 2008 

 

Opdrachtentypologie: 

Kennis:                                  

1. G) Opdracht die kennis 

over het gebruik van de 

vreemde taal weergeeft. 

 

Vaardigheden: 

9. Opdracht met een 

strategie/vaardigheid voor 

omgang met het niet begrijpen 

van een woord in de vreemde 

taal.  

 

(Caspari/Schinschke 2009: 

276-277, 286-287). 

oefenen. Je kunt 

bijvoorbeeld […] - naar 

Duitse tv-programma’s 

kijken” (105).  

 

„Leertips 2 Lesen“ (105-

107) 

 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 9 

“De betekenis van een 

woord raden – Lijkt het op 

een Nederlands woord? – 

Lijkt het op een woord uit 

een andere taal? – Kun je 

een betekenis afleiden uit 

de rest van de zin of 

alinea? – Bij 

samengestelde woorden 

probeer je te splitsen: 

Mehrpersonenzeit = Mehr 

/ personen / zeit = Zeit 

(für) mehr(ere) Personen” 

(106).  

“Een gesprek voeren. 

Zorg ervoor dat je elk 

gesprek op een gepaste 

manier begint en afsluit 

(begroeten en afscheid 

nehmen). Zeg Sie tegen 

volwassenen en du tegen 

leeftijdsgenoten. Probeer 

te vermijden dat een 

gesprek vastloopt” (107).  

 

 

niet begrijpt, kun je 

bijvoorbeeld zeggen dat je 

iets niet begrijpt – Es tut 

mir Leid, aber ich verstehe 

Sie/dich nicht. – Können 

Sie es bitte wiederholen? – 

Ich weiß leider nicht, was 

das bedeutet. Om uitleg 

vragen – Was bedeutet 

das, bitte? – Könnten Sie 

bitte ein Beispiel nennen?” 

(107). 

 

Can do-descriptoren: 

Vaardigheden: 7 

Opdrachtentypologie: 

Vaardigheden: 9 

“Als je zelf een woord niet 

weet. Als je niet weet hoe 

je iets in het Duits kunt 

zeggen, kun je 

bijvoorbeeld uitleggen hoe 

iets eruit ziet – Das Tier 

sieht aus wie eine Maus, 

aber größer. (rat) 

uitleggen waarvoor je iets 

kunt gebruiken – Es ist 

Obst. Man macht Wein 

daraus. (druiven) 

gebruikmaken van 

tegenstellingen – 

goedkoop  nicht teuer 

iets aanwijzen of 

uitbeelden en dan vragen 
– Wie heißt das auf 

Deutsch? – Wie nennt man 

das auf Deutsch? – Wie 

sagt man das?” (107). 
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Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Grammatikübe

rsicht” 

113-124 

    De grammatica die in dit 

overzicht wordt weergegeven 

is al per hoofdstuk uit deze 

lesmethode geanalyseerd. 

Daarom wordt dit overzich 

niet nogmaals geanalyseerd.  

Paragraaf Deelcompetenties 

interculturele 

communicatieve 

competentie 

Voorbeelden uit de 

lesmethode  

  Opmerkingen 

Tekstboek      

“Wörterverzeic

hnis” 

125-135 

    De woorden in deze 

woordenlijst zijn al aan bod 

gekomen in de zes 

hoofdstukken van deze 

lesmethode. Indien het bij 

deze woorden gaat om een 

deelcompetentie van de 

interculturele communicatieve 

competentie is dit al apart per 

hoofdstuk aangegeven. 

Daarom worden zij hier niet 

nogmaals afzonderlijk 

geanalyseerd.  

 

 

 

 


