EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH
Kapitel 37-38: Medien (2)
A) TV – o jee?
Net als in Duitsland zijn er in Nederland talrijke tv- en radiozenders. Nederland 1, 2 en 3 zijn
de zenders die horen bij het zogenaamde 'open net': ze worden gefinancierd door de staat en
moeten in ruil daarvoor voldoen aan allerlei verplichtingen. Ze moeten bijvoorbeeld een breed
programma brengen: nieuws, informatie, toneel, film, muziek, amusement etc.
Daarnaast zijn er vele commerciële zenders. Die 'kopen' het recht om uit te mogen zenden,
krijgen geen geld van de staat en leven geheel van reclame-inkomsten.
Op de volgende bladzijde vind je een overzicht van het tv-programma van dinsdag 18 januari
2005. En wel van de zenders Nederland 1, 2 en 3.
Opdracht 1:
Bekijk de programma's eens. Voldoen ze aan de opdracht van de Nederlandse staat, dat het
aanbod 'breed' moet zijn? Geef argumenten voor je antwoord.
O Ja, het aanbod is inderdaad behoorlijk 'breed'.
O Nee, het aanbod is helemaal niet 'breed'.
Argumenten voor mijn keuze (eventueel in het Duits):
...
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Opdracht 2:
Hoe heet dat in het Nederlands?
Zoek de begrippen op de vorige bladzijde en schrijf ze op.
Duits
Guten Morgen
Frühstücksprogramm
Polizeilich gesucht
Tagesschau
Sportschau
Die Erbschaft
Theater der Gefühle
Sprachenstreit
Sprache
Jugendfernsehen
Die elfte Stunde
Du fehlst mir
Krebs
passieren
die vergangenen Monate
Nachrichten aus der weiten Welt

Nederlands

die 'Grünen'
heute
Reihe
Tierhospital
Präsentation
Anwalt
der Notenverein
Kripo
Mordwaffe
Köder
Krieg
Frisierladen
direkt
Verbrechen
die Erscheinung
sich verbreiten
blitzschnell
auffällig
störrisch
Jugendnachrichten
Schulfernsehen
die Gesellschaft
jemand, der Gebärdensprache kann
Raufbold
Orientierungsstufe
Kerngehäuse
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B) Kijkopdrachten voor op school en thuis
Hieronder vind je 5 verschillende kijkopdrachten. Kies 3 van de 5 naar eigen inzicht, kijk naar
de aangegeven programma's en maak de bijbehorende opdrachten.
Lever de 3 uitgewerkte opdrachten bij je docent(e) in.
Je hebt 2 weken de tijd.
Je kunt zowel op school als thuis aan de opdrachten werken
Opdracht 1
Bekijk een Nederlandse tv-serie, een film of een talkshow op de televisie.
Schrijf de titel van het programma, de datum en het tijdstip en hoe lang het programma
duurde op.
• Waar ging het over? Schrijf dat op in twee zinnen.
• Vond je het programma leuk? Schrijf je antwoord op. Schrijf ook op waarom.
• Wil je nog meer zeggen over het programma? Schrijf dat ook op.
Opdracht 2
Kijk naar de reclame op een Nederlandse zender. Kies twee reclames, die over eten of drinken
gaan. Schrijf van allebei de reclames op:
• Waarvoor er reclame gemaakt wordt.
• Waarom je dit zou moeten kopen: wat is er zo lekker, zo gezond enzovoort, aan dit
product?
• Hoeveel personen zie je in de reclame?
• Beschrijf de reclame.
• Vind je de reclame leuk? Of juist niet? Schrijf ook op waarom.
Opdracht 3
Kijk naar reclame op een Nederlandse zender. Kijk op twee verschillende dagen.
• Op welke zender(s) heb je gekeken?
• Schrijf 5 verschillende producten op waarvoor er reclame gemaakt werd.
• Je hebt 5 producten gekozen. Schrijf van ieder product op waarom.
• Geef van elk product aan of je het product zou willen kopen. Geld speelt geen rol.
• Beschrijf de 5 reclames.
Opdracht 4
Bekijk een Nederlandse tv-serie of een film of een talkshow op de televisie. Je mag deze met
ondertiteling in het Nederlands bekijken.
• Schrijf de titel van het programma, de datum en het tijdstip en hoe lang het
programma duurde op.
• Waar ging het over? Schrijf dat op in twee zinnen.
• Vond je het programma leuk? Schrijf je antwoord op. Schrijf ook op waarom.
• Wil je nog meer zeggen over het programma? Schrijf dat ook op.
Opdracht 5
Kijk op een Nederlandse zender naar een sportprogramma of een wedstrijd. Schrijf op
• Welk programma of welke wedstrijd heb je gezien?
• Hoelang duurde het?
• Wat je vond je van het programma of de wedstrijd?
• Hoe vond je het commentaar?
• Je hebt vast nieuwe woorden geleerd. Schrijf er 5 op.

4

C) Typisch Nederland(s)
Tja – das ist sowas in den Niederlanden: für ALLES gibt es dort Vereine: Singen, Theater
spielen, Turnen und alle anderen nur denkbaren Sportarten, Kultur, Literatur, Politik, usw.
usw. Und – ja – auch für Radio und Fernsehen.
Die Fernsehgesellschaften im 'offenen' Netz (in Deutschland sind das die 'öffentlichrechtlichen' Anstalten, wie ARD, ZDF, NDR, WDR etc.) sind denn auch keine gesellschaften,
sondern richtige Vereine, mit Mitgliedern, einem Mitgliedsbeitrag und dergleichen mehr.
Diese Vereine bringen Programmhefte (ähnlich wie Hörzu etc.) heraus, und dazu extra Infos
für ihre Mitglieder. Ihre Sendegenehmigung und Sendezeit sind direkt abhängig von ihrer
Mitgliederzahl. Ausschlaggebend dabei ist die Anzahl bezahlende Mitglieder. Traditionell
entsprechen die Vereine den großen politischen Strömungen im Land. Unter sich teilen sie die
Programmzeit auf den verschiedenen Sendern.
Sie teilen sich folgendermaßen auf (Stand: Januar 2005):
- die EO (relativ streng evangelisch)
- die NCRV (liberal evangelisch)
- die KRO (katholisch)
- die VPRO (freiheitlich evangelisch, heute eher 'grün')
- die VARA (sozialdemokratisch)
- die AVRO (liberal-konservativ)
- die TROS (liberal-konservativ)
- Veronica (poporientiert, jugendlich)
- BNN (poporientiert, jugendlich)
Aufgabe 1:
Sehen Sie sich die Programmdaten aus Block A bitte noch mal an. Hinter jedem Programm
steht der betreffende Verein angedeutet. Ist obige Zuteilung der verschiedenen Vereine
erkennbar?
O Ja.
O Nein.
Gründe für meine Antwort:
…
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Alle Vereine versuchen ihre Mitglieder an sich zu binden. Die VARA z.B. bringt neben dem
Programmheft (Varagids) ein Sonderblatt heraus. Darin finden sich u.a. Aufrufe wie diese:

Aufgabe 2:
Um welche zwei Sachen geht es hier?
-

Gezocht: Filmfans
…

-

Meepraten over Giel!
…

Aufgabe 3:
Wie versuchen die deutschen Sendeanstalten ihre Zuschauer/Zuhörer an sich zu binden?
Was finden Sie besser – das deutsche oder das niederländische System?
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D) Taal onder de loep: jezelf beoordelen
Je bent nu bijna aan het eind van de cursus. Je hebt heel veel gelezen, gehoord, geschreven en
gesproken. Hoe beoordeel je jezelf nu, wat je kennis van het Nederlands betreft?
Vul het formulier op de volgende bladzijden in.
naam:
groep:
datum:
Begrijpen : luisteren

1.

a.
b.
c.

2.

a.
b.
c.

3.

a.
b.
c.

a.
b.
c.

2.

a.
b.
c.

nog
niet
zo
goed

nee

ja

nog
niet
zo
goed

nee

Ik kan begrijpen, wanneer anderen zeggen dat iets
bijvoorbeeld volgende week gebeurt (bijvoorbeeld: vrijdag,
10.00 uur, excursie)
Ik kan een kelner in een restaurant met bediening die de
prijzen noemt, begrijpen.
Ik kan het begrijpen, wanneer wordt gezegd hoe laat iets
begint.
Op de tv begrijp ik de begroeting van de toeschouwers aan
het begin van een uitzending.
Aan het eind van een radio-interview begrijp ik
formuleringen waarmee wordt bedankt en/of afscheid
genomen.
Ik begrijp de woorden, waarmee gasten worden begroet.
Bij het kijken naar het Nederlandse journaal weet ik van de
meeste items wat het onderwerp is.
Bij het kijken naar het Nederlandse journaal kan ik nieuwe
informatie begrijpen. (Bijvoorbeeld: bij een aanslag in …
werden 10 mensen gedood en 50 gewond).
Bij het kijken naar tv en het luisteren naar de radio kan ik de
sportuitslagen begrijpen.

Begrijpen: lezen

1.

ja

In een bioscoopoverzicht kan ik de film uitzoeken die ik het
liefste zou willen zien.
Ik kan informatie die met mijn liefste hobby of met sport te
maken heeft, begrijpen.
Ik kan op een station de informatie over vertrek- en
aankomsttijden begrijpen.
Ik kan in een kort artikel/korte tekst informatie over leeftijd,
woonplaats en beroep van een beschreven persoon
begrijpen.
Als voetbalfan kan ik in een Nederlandse krant de uitslagen
opzoeken en begrijpen.
In een Nederlandse inlay bij een CD kan ik de informatie
over de artiesten begrijpen.
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3.

a.
b.
c.

4.

a.
b.

5.

6.

Ik kan op straat de meeste borden (‘station', 'parkeerplaats'
enzovoort) begrijpen.
In het warenhuis begrijp ik de meeste dingen op de borden
die aangeven waar alles te vinden is.
Ik kan in openbare gelegenheden aanwijzingen als
‘verboden te roken’ en ‘nooduitgang’ begrijpen.
Ik kan eenvoudige Nederlandse handleidingen begrijpen,
vooral als er illustraties bij staan.
Op medicijnverpakkingen kan ik de aanwijzingen (over tijd
van innemen, hoeveelheid enzovoort) begrijpen.

a.
b.

Ik begrijp vakantiegroeten op een ansichtkaart.
Ik kan een e-mail waarin iemand mij in het Nederlands
uitnodigt, begrijpen

a.

Ik kan de bevelen van een computerprogramma (‘starten',
'wissen', 'openen’ enzovoort) begrijpen.
Ik kan in een Nederlands Internetcafé het e-mailprogramma
gebruiken.

b.

Spreken: productie

1.

a.
b.

2.

a.
b.
c.

3.

.

a.
b.

4.

a.
b.
c.

5.

a.
b.
c.

ja

Ik kan kennissen, vrienden, maar ook volwassenen mensen
op de juiste manier begroeten.
Ik kan de afscheidsgroet van iemand uit mijn klas of van de
leraar begrijpen en daar zelf goed op reageren.
Ik kan bij het voorstellen naam, adres, afkomst noemen.
Ik kan begrijpen als iemand anders aan mij wordt
voorgesteld en daar goed op reageren.
Ik kan goed reageren, wanneer ik door een vriend aan
anderen wordt voorgesteld.
Ik kan op de vraag van iemand die Nederlands spreekt ‘Hoe
gaat het met je?´ antwoorden.
Ik kan iemand anders vragen, hoe het met hem/haar gaat
en ik kan goed reageren, wanneer mij dat zelf wordt
gevraagd.
Ik kan aan iemand vertellen wat mijn hobby is en ook aan
iemand anders vragen wat zijn/haar hobby is.
Ik kan aan anderen vertellen welke muziek ik graag hoor en
welke muziek ik niet graag hoor.
Ik kan vertellen, wat ik graag eet en waar ik helemaal niet
van houd.
Ik kan iemand in het Nederlands om een pen,/een potlood
vragen en hem haar daarvoor bedanken.
Ik kan op de camping begrijpen, wanneer men mij om mijn
paspoort vraagt.
Ik kan bij het eten om het brood vragen of anderen
begrijpen wanneer zij mij om het brood vragen.
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nog
niet
zo
goed

nee

6.

.

a.
b.

7.

.

c.
a.
b.
c.

8.

Ik kan iemand die vraagt op welke school ik zit,
antwoorden.
Ik kan antwoorden op de vraag, waar ik vandaan kom en
wat mijn moedertaal is.
Ik kan vertellen, wat ik in de vakantie ga doen.
Ik kan ook in een andere winkel dan een supermarkt
eenvoudige boodschappen doen.
Ik kan anderen mijn telefoonnummer geven.
Ik kan een afspraak maken over een ontmoeting
(bijvoorbeeld: 'vrijdagmorgen om 10 uur').

Ik kan iemand vragen, om een routebeschrijving te
herhalen.
b. Ik kan mijn leraar in het Nederlands vragen om iets nog een
keer uit te leggen.
c. Ik kan een Nederlandse vriend vragen om uit te leggen wat
een woord betekent.
Spreken: gesprekken voeren

1.

a.

a.
b.
c.

2.

3.

Schrijven

1.

nog
niet
zo
goed

nee

ja

nog
niet
zo
goed

nee

Ik kan aan iemand vertellen waar ik vandaan kom en waar
ik nu woon.
Ik kan anderen vertellen wat ik het liefst in mijn vrije tijd doe.
Ik kan anderen vertellen hoe het verloop van een een
normale schooldag is.

a. Ik kan iemand in het Nederlands beschrijven, hoe mijn
vader/moeder/broer/zuster/vriend(in)/…/ er uit ziet.
b. Ik kan vertellen welke school ik bezoek en welke
vakken ik daar heb.
c. Ik kan mijn eigen gezin en verdere familie beschrijven.
a. Ik kan mijn eigen adres en telefoonnummer zo
duidelijk in het Nederlands zeggen dat iemand die zonder
problemen kan opschrijven.
b. Ik kan mijn geboortedatum, adres enzovoort zonder
problemen aan iemand doorgeven.
c. Ik kan in een winkel duidelijk maken hoeveel ik van
bepaalde artikelen wil hebben.

a.
b.

2.

ja

a.

Bij aankomst in de jeugdherberg, de camping of het hotel
kan ik het aanmeldingsformulier (naam, adres, nationaliteit,
data) invullen.
Op een vragenlijst kan ik informatie over mij zelf invullen
(school, leeftijd, woonplaats, hobbies)
Bij het chatten kan ik me met eenvoudige woorden en
zinnen voorstellen en of een chatpartner om informatie
vragen.
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3.

a.
b.
c.

4.

a.
b.
c.

Ik kan een klein briefje of e-mail schrijven, waarin ik iemand
voor een cadeautje bedank.
Ik kan iemand in een kort briefje of e-mail om een afspraak
vragen.
Ik kan in een kort briefje duidelijk maken dat ik de volgende
dag/week/maand niet kan komen.
Ik kan een Nederlandse vriend een verjaardagskaart sturen.
Ik kan een ansichtkaart met vakantiegroeten sturen.
Ik kan een vriend/vriendin een e-mail sturen, waarin ik
vertel wat ik aan het doen ben.

Klaar? Noteer dan voor jezelf, waar je nog verder aan wilt werken.
Overleg met je docent(e) hoe je dat het beste kunt doen.
Hieraan ga ik als volgt extra aandacht besteden:
begrijpen - luisteren:

begrijpen – lezen:

productie – schrijven:

productie – spreken:

productie – een gesprek voeren:
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