
Reflectie stageles  

In mijn derde stageles aan de niveau 2-cursisten wilde ik zowel het reguliere imperfectum herhalen als 

het irreguliere imperfectum aanbrengen. Daartussen zou ook de “toen-constructie” moeten komen, die 

wijst op een verleden tijd. Belangrijk daarbij was  of ze zouden zien dat “toen” met een bijzin komt of als 

bijwoord wordt gebruikt. Daarnaast moest er ook heel wat woordenschat aangebracht worden rond de 

politie, diefstal en huisdieren en moesten de studenten iemand kunnen onderbreken zowel als op een 

onderbreking kunnen reageren. Ik wilde erop letten dat ik duidelijke instructietaal gebruikte en de 

studenten met verschillende werkvormen en verschillende media betrokken hield. 

Om de les te beginnen heb ik een spreekoefening gebruikt, waarbij de cursisten vragen in de verleden tijd 

moesten stellen aan elkaar in een soort interview. Die vragen waren bijvoorbeeld: “Naar welke muziek 

luisterde je vroeger veel?”. Op die manier werd de leerstof herhaald van de vorige les op een manier die 

de studenten duidelijk wel leuk vonden om te doen. Bovendien is het ook een werkvorm waar ze bekend 

mee zijn. Daarna werd er ingegaan op een tekstje met een aantal keer het woord “toen” in. Ze moesten 

dan telkens nagaan of toen als link of als adverbium gebruikt werd. Daarna hebben we de oefening samen 

verbeterd op transparant. De docent vermeldde in haar evaluatie dat het een leuke oefening was, die 

mooi aansloot op de materie van het boek, maar dat ze iets te lang duurde. Ook de verbetering duurde 

iets te lang. Zij gaf aan dat ze tempo mistte in de oefening. Ik heb daar zelf niet bij stilgestaan op dat 

moment omdat ik wou dat de studenten het echt begrepen. Misschien had ik de oefening wel iets moeten 

inkorten, dan was het inderdaad vlotter gegaan. Ze wou ook dat ik iets meer de standaarduitleg en 

gebaren van het ILT gebruikte, met de nuance dat ik eigenlijk niet gewoon was die te gebruiken. Zo zijn er 

specifieke gebaren voor inversie, waar de cursisten vertrouwd mee zijn. 

Daarna heb ik met de studenten een luisteroefening gedaan waarbij ze enkele vragen op transparant 

moesten oplossen. De vragen vonden ze wel moeilijk, maar zeker niet onoplosbaar. Door de hele klas te 

betrekken in het antwoord op de vragen, kwamen alle correcte antwoorden naar boven. We overliepen 

ook even de woordenschat die ze niet kenden. Door zaken uit te beelden (op slot doen) en te omschrijven 

(proces-verbaal) probeerde ik de woorden aan de cursisten uit te leggen. De docent zei me achteraf dat 

als ik dat ooit nog eens moest uitleggen of uitbeelden, bijvoorbeeld dat ik de deur op slot moest doen als 

voorbeeld van ‘op slot doen’. Zo werd het nog duidelijker voor de cursisten. Daar had ze gelijk in; het blijft 

soms zoeken naar een duidelijke manier om iets uit te leggen aan mensen die het Nederlands niet als 

moedertaal hebben, en soms zoek je het verder dan nodig. Desalniettemin leek het erop dat de cursisten 

wel doorhadden wat ik bedoelde.  

Vervolgens vroeg ik de studenten om hun tekstboek open te doen en de imperfecta in het fragment aan 

te duiden. Dan vroeg ik of dat allemaal normale perfecta waren. De cursisten hadden het al door: de 

onregelmatige vormen kwamen eraan. Belangrijk daarbij is dat er niet echt een regel in te ontdekken is, 

je moet het “accepteren en studeren”. Daarna kregen de studenten een kleine driloefening waarbij ze per 

twee de imperfecta van verschillende vormen moesten zoeken. Persoon A had de werkwoorden die bij 

persoon B waren weggelaten en omgekeerd, daardoor konden ze vragen naar de correcte spelling enz. 

De cursisten mochten ook de appendix in het tekstboek gebruiken met de onregelmatige werkwoorden 

in, zo hadden ze ook eens geoefend met die appendix. Opmerkelijk is dat hierbij de cursisten zelf een regel 



vonden in de werkwoordsvorming: alle werkwoorden op “ij” worden “e” in het onregelmatig verleden. Ik 

heb hen daar mee gefeliciteerd en de regel aan de andere studenten meegedeeld. Ik was er eigenlijk wel 

trots op dat ze zelf die afleiding hadden gemaakt. 

Daarna kregen ze opnieuw een luistertekst, met een deel ‘juist-of-fout’ vragen en een deel met open 

vragen. Ze kregen de tekst twee maal te horen. Ik vreesde aanvankelijk dat de tekst wat te moeilijk zou 

worden, de vele gefronste wenkbrauwen zorgden voor die vrees, maar uiteindelijk bleek iedereen wel 

ongeveer een  antwoord te hebben op de vragen. De juist-of-fout vragen waren doordenkertjes, maar bij 

de correctie bleken de cursisten toch een zeer goed redeneervermogen te hebben en konden ze verklaren 

aan hun medestudenten waarom het antwoord op een bepaalde vraag juist of fout was. Ook de open 

vragen werden goed beantwoord. Tussendoor werd ook nog even gevraagd of ze het concept ‘huisdier’ 

konden plaatsen, ik vroeg dan ook wie er een huisdier had. 

Ik heb in deze les mijn werkvormen goed ingezet. Ook het tempo, waar ik nog een kleine opmerking bij 

kreeg, heb ik wat proberen op te drijven in het tweede deel van de les en de cursisten konden inderdaad 

nog goed volgen. Ik stond ook open voor slimme opmerkingen vanuit de klasgroep, zoals bij de 

onregelmatige vormen van de verleden tijd. Je leert dus ook van je cursisten. Ik had verschillende keren 

overlegd met de docente van de cursus (die ook deze cursus deelt met de docente die de les is komen 

evalueren), maar toch had ik nog iets specifieker moeten vragen naar de algemene symbolen en 

uitbeeldingen van grammaticale structuren zoals inversie en werkwoordspositie. Toch vond ik dit een 

uiterst geslaagde les, waarin ik veel heb bijgeleerd.  

 


