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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over spreken en gesprekken voeren.
Op school geef je een presentatie over jouw toekomstplannen.
Je voert een loopbaangesprek over jouw uitstroomportfolio.
En je doet mee aan een debat.
Voor jouw stage geef je een eindpresentatie.
Je voert een klantgesprek dat hoort bij jouw sector.
En je voert een sollicitatiegesprek.
In het dagelijks leven vraag je informatie bij een instantie.

Dit leer-werkboek gaat over:

• spreken en gesprekken voeren op school

• spreken en gesprekken voeren voor stage en werk

• spreken en gesprekken voeren in het dagelijks leven en in je vrije tijd.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?
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Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op Nederlands 1F.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Spreken en gesprekken 
voeren op school
Dit hoofdstuk gaat over spreken en gesprekken voeren op school.
Je leert hoe je:

• een presentatie geeft over jouw toekomstplannen

• een gesprek voert over jouw uitstroomportfolio

• deelneemt aan een debat.

Daarbij oefen je hoe je:

• informatie begrijpelijk onder woorden brengt

• een duidelijke structuur aanbrengt in de presentatie

• je taalgebruik aanpast aan de luisteraars

• verstaanbaar spreekt en goede zinnen maakt

• de juiste lichaamshouding en toon gebruikt

• gebruikmaakt van ondersteunende materialen

• jezelf verbetert op basis van feedback.

Opdracht 1
Deze opdracht doe je samen met anderen. Kies of overleg met wie je dat doet.
Schrijf trefwoorden op over het onderwerp ‘toekomstplannen’.
Doe dat op een vel A3-papier. Of gebruik het (digi)bord.
Spreek af wie de trefwoorden opschrijft.
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Hoofdstuk 1   Spreken en gesprekken voeren op school

opleiding

werk en inkomen

Toekomstplannen

wonen

vrije tijd

Wat wil jij bereiken in jouw leven? Welke plannen heb jij voor jouw toekomst?
Bedenk om de beurt een woord dat te maken heeft met opleiding.
Vul de woordspin in.
Klaar? Ga dan op dezelfde manier door met werk en inkomen.
Ga zo door met de woorden wonen en vrije tijd.
Schrijf de woorden op het (digi)-bord of op het vel A3-papier.
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Hoofdstuk 1   Spreken en gesprekken voeren op school

Opdracht 2
Lees nog een keer de antwoorden bij opdracht 1.
Welk toekomstplan van opdracht 1 is realistisch? Zet daar een ! achter.
Bedenk:
Wat kun je doen om dit plan voor de toekomst uit te laten komen?
Schrijf in trefwoorden op.

   

Weet je!
Realistisch = haalbaar, in werkelijkheid uit te voeren.
Bijvoorbeeld: Wil je het boek in 2 uur uitlezen? Dat kan niet. Dat is geen realistisch 
plan.

Opdracht 3
Wat ga je doen als je klaar bent met deze opleiding? Kruis je antwoord aan.
 { een baan zoeken
 { als werknemer doorwerken bij jouw stagebedrijf
 { een andere opleiding volgen

 { anders, namelijk  

Helpt jouw keuze bij het laten uitkomen van jouw toekomstplannen?

 { Ja, want  

 { Nee, want  

Opdracht 4
Schrijf in trefwoorden op wat jouw Top 3 van toekomstplannen is.

Op de eerste plaats staat:  

Op de tweede plaats staat:  

Op de derde plaats staat:  

Bedenk hoe je dit aan anderen kunt vertellen.
Oefen het verhaal over jouw toekomstplannen.
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Hoofdstuk 1   Spreken en gesprekken voeren op school

Opdracht 5
Doe deze opdracht met iemand anders. Kies of overleg met wie je dat doet.
Vertel in je eigen woorden wat jouw toekomstplannen zijn.
De ander luistert en let op of je:

• informatie begrijpelijk onder woorden brengt

• verstaanbaar spreekt en goede zinnen maakt

• de juiste lichaamshouding en toon gebruikt.

Bespreek het verhaal over jouw toekomstplannen na.
Vraag feedback aan de luisteraar.

Bracht ik de informatie begrijpelijk onder woorden?

 { Ja, want  

 { Nee, want  

Wat zou beter kunnen?

   

Sprak ik verstaanbaar en in goede zinnen?

 { Ja, want  

 { Nee, want  

Wat zou beter kunnen?

   

Gebruikte ik de juiste toon en lichaamstaal?

 { Ja, want  

 { Nee, want  

Wat zou beter kunnen?

   

Wissel van rol en doe de opdracht nog een keer.

9037212617_Strux.indb   9 02-12-14   16:40



10

Hoofdstuk 1   Spreken en gesprekken voeren op school

Opdracht 6
Deze opdracht doe je samen met iemand anders. Kies of overleg met wie je dat doet.
Zorg voor een blaadje en een pen. Ga met de rug naar elkaar toe zitten.
Bedenk: waarop let je als je een presentatie geeft?
Schrijf in 2 minuten zo veel mogelijk trefwoorden op een blaadje.
Vergelijk nu jouw punten met die van de ander.
Welke punten heb jij niet en de ander wel?
Schrijf deze onder jouw eigen punten.

Horen sommige punten volgens jou niet bij een presentatie?
Bespreek deze punten. Zijn jullie het eens?
Hoort het punt niet erbij? Streep het dan door.
Bewaar het blaadje met tips. Dit kun je gebruiken bij jouw presentatie.

Een presentatie geven
Een goede presentatie heeft:

• een inleiding
Dit zijn de beginzinnen. Je noemt het onderwerp.
Je vertelt waarover je presentatie gaat.

• een kern
Dit is het middenstuk. In dit deel vertel je alle informatie in logische volgorde.

• een afsluiting
Dit zijn de slotzinnen. Hierin vat je samen wat je hebt verteld.
Ten slotte bedank je de luisteraars voor hun aandacht.

Voor een presentatie:

• verzamel je informatie, bijvoorbeeld:
 • door te zoeken op internet
 • door te zoeken in boeken en/of naslagwerken
 • door vragen te stellen in een interview.

• zoek je ondersteunende materialen, bijvoorbeeld:
 • voorbeelden en dingen die je laat zien
 • illustraties, foto’s.
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