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Les 1: Ik leer Nederlands sinds … 

Track 1 
2 Ik heb een cursus Nederlands gevolgd. 

◊ Zo. Welkom op de cursus Nederlands. Mijn naam is Hanneke de Wit. Zullen we ons eerst 
allemaal even voorstellen? Misschien wil jij beginnen? Oh, ik hoop dat jullie het goed vinden, 
dat ik “jij” zeg? 

● Ja, natuurlijk. Ik heet Peter Schmidt en woon hier in Keulen. 
◊ Hallo Peter. Leuk je te leren kennen. Waarom leer jij Nederlands? 
● Oh, ik ga vaak op vakantie naar Nederland en dan wil ik met de Nederlanders kunnen 

spreken.  
◊ Ja, dat is een goede reden! En hoe lang leer je al Nederlands? 
● Sorry, kun je dat nog eens zeggen? Ik heb je niet goed verstaan. 
◊ Natuurlijk. Hoe lang leer je al Nederlands? 
● Mmm, sinds zes maanden, denk ik. 
◊ Nou, je spreekt al heel goed Nederlands! 
● Dank je wel! Maar ik vind het ook heel leuk om te leren. 
◊ Dat is fijn om te horen! Vind je het moeilijk? 
● Nee, eigenlijk niet. Als ik lees, dan begrijp ik bijna alles, dat is gemakkelijk, maar schrijven is 

soms lastig.  
◊ Wat vind je belangrijk om in de cursus te leren? 
● Ik wil vooral goed kunnen spreken, omdat ik dat op vakantie in Nederland veel moet doen. 
◊ Dank je wel, Peter. Wil jij je nu voorstellen? 
□ Ik ben Anne-Sophie Dupont. Ik kom uit Zwitserland, maar woon nu hier. Mijn moedertaal is 

Frans.  
◊ Waarom leer jij Nederlands? 
□ Voor mijn werk. Ik heb veel contact met klanten uit de Benelux. Ik vind het leuk Nederlands te 

leren, maar het is geen makkelijke taal!  
◊ Oei, dat begrijp ik als jouw moedertaal Frans is. Wat vind je niet makkelijk? 
□ De uitspraak! Ik probeer dat nu al sinds een paar maanden. Het is niet makkelijk. Maar lezen 

vind ik niet zo moeilijk.  
◊ Wat vind jij belangrijk om hier in de cursus te leren? 
□ Schrijven! Ik moet voor mijn werk heel veel e-mails schrijven. 
◊ Goed, bedankt Anne-Sophie! Wil jij je dan nu even voorstellen? 
♦ Ja natuurlijk. Ik ben Michael … 
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Les 1: Ik leer Nederlands sinds … 

Track 3 
6 Sorry, op welke bladzijde zijn we? 

1 
Zo, de volgende oefening is een luisteroefening. Sommige woorden zijn nog niet bekend, maar 
jullie hoeven je alleen op mijn eerste vraag te concentreren: hoeveel personen hoor je? 
 
2 
Oei, wat is het hier warm! Maria, kun jij misschien even ...? Dank je. 
 
3 
De oefening die we nu gaan doen, is een partneroefening. Sta op en zoek een nieuwe 
gesprekspartner. Speel dan de dialoog na.  
 
4 
Dat woord kun je op verschillende manieren vertalen. Kun je het even in je woordenboek 
opzoeken? Dan kun je kiezen, welke vertaling in deze context het best past. 
 
5 
Oké, dan gaan we nu naar de volgende oefening, 3b. Hier moet je beslissen welk antwoord juist is. 
Iedereen heeft vijf minuten, daarna vergelijken we samen de antwoorden. 
 
6 
Goed, we lezen nu de dialoog hardop en verdelen de rollen. Monika neem jij de rol van de vrouw? 
Gerhard, wil jij de tekst van de man voorlezen? 
 
7 
Kun jij me zeggen, wat bij het eerste plaatje past? 
 
8 
En nu bekijken we nog eens deze belangrijke uitdrukkingen. Jullie moeten eerst opschrijven wat 
hier past. 
 
9 
Kunnen jullie naar pagina 15 gaan? Dan bekijken we samen even de grammatica.
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Les 1: Ik leer Nederlands sinds … 

Track 4 
Leuk. Luisteren! 

○ Beste luisteraars. Voor de rubriek “Nederlands in het buitenland“ is onze verslaggeefster 
Anneke Vervoort naar Duitsland gereisd, om precies te zijn, naar München, helemaal in het 
zuiden van Duitsland. Ook daar willen mensen Nederlands leren. Anneke vertel eens wat je 
daar beleefd hebt.  

◊ Ik zit in de cursus Nederlands voor gevorderden. Vandaag leren we boodschappen doen. 
Laten we even meeluisteren. 

□ Wie is er aan de beurt? 
● Ik! Voor mij graag twee kilo aardappelen, alstublieft. 
□ Alstublieft. Anders nog iets? 
X  Dat was het. Dank u wel. 
◊ Sorry, mag ik even storen?  
□ Ja, natuurlijk. 
◊ Jullie spreken echt al vloeiend Nederlands! Hoe lang heb jij al Nederlandse les? 
□ Mmm, … tien maanden. 
◊ Goh, wat leuk! Waarom leer je het? 
□ De familie van mijn man woont in Vlaanderen.  
◊ Ah ja, da‟s interessant! En jij?  
● Ik vind het gewoon een mooie taal.  
◊ Echt? Gewoon omdat je de taal mooi vindt? Is het niet heel moeilijk dan? 
● Een beetje, maar onze docent is ook heel aardig. 
◊ Ja, de docent speelt natuurlijk een belangrijke rol! ... Hij heet Piet Visser. Met hem ga ik zo 

meteen ook een gesprek voeren. Maar ... ik moet eerst nog even leren boodschappen doen. 
○ En we gaan er nu even tussenuit voor nieuws en reclame en zijn zo weer bij u terug.
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Les 1: Ik leer Nederlands sinds … 

Track 5 
Leuk. Luisteren! 

◊ Voor de rubriek “Nederlands in het buitenland“ ben ik nu in München. Ik heb net de laatste 
minuten van de cursus Nederlands meegemaakt. Was echt interessant en we hebben veel 
gelachen. Is er altijd zo‟n goede sfeer in jouw lessen, Piet? 

♦ Ja, gelukkig wel. 
◊ Piet Visser is docent Nederlands in München.  
♦ Ja, dat klopt – en al meer dan 15 jaar! 
◊ Zo, da„s lang! En hoe is dat zo gekomen? 
♦ Tja, de liefde, hè?! Ik heb een leuke Duitse vrouw leren kennen en ben toen van Utrecht naar 

Duitsland verhuisd.  
◊ En vanaf dat moment geef je hier les? 
♦ Nee, nee. Eerst heb ik nog in een reisbureau gewerkt. In mijn vrije tijd heb ik af en toe 

Nederlandse les gegeven. 
◊ Ik kan me nu niet echt voorstellen dat er zoveel mensen in Zuid-Duitsland zijn die Nederlands 

willen leren. 
♦ Nee, ik eerst ook niet. Maar het zijn er steeds meer geworden. En nu heb ik zoveel cursisten, 

dat ik mijn baan bij het reisbureau heb opgezegd. 
◊ Echt? Zoveel? Maar wie leert er dan Nederlands hier? 
♦ Oh, dat is verschillend. Stewards en stewardessen die purser willen worden nemen vaak 

Nederlands als tweede vreemde taal. Daar moeten ze dan examen voor doen en ik leer ze 
daarvoor Nederlands. 

◊ Dat is interessant. En verder? Nederlandse partners ofzo? 
♦ Ja ook, Nederlandse of Vlaamse familie. Of voor vakantie. En ook mensen die voor hun werk 

naar Nederland verhuizen. En heel veel studenten die in Nederland willen studeren. 
◊ En ... vind je je werk leuk? 
♦ Hartstikke leuk! Laat mij maar lekker lesgeven, een fantastische baan! 
◊ Piet - hartelijk bedankt! 
○ En nu hebben we eerst belangrijke verkeersinformatie. Op de A2 bij Vianen … 


