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Havo 3: We spreken elkaars talen 

 

 
 

VOORAF 

 

Leerdoelen  

 

Kunnen we wereldwijd elkaar allemaal verstaan? Wat is een wereldtaal? Waarom is het zo 

belangrijk dat mensen over de hele wereld elkaar ‘moeten’ kunnen verstaan? En als we 

elkaars taal spreken begrijpen we elkaar dan ook? In deze lesbrief gaan we onderzoeken 

welke invloed ‘taal’ heeft op de globalisering. 

 

Aan het einde van deze les: 

 

-Weet je waarom ‘taal’ een belangrijk aspect is binnen de globalisering 

-Weet je welke talen als wereldtalen worden beschouwd 

-Weet je technologieën te noemen waardoor communiceren wereldwijd makkelijker wordt 

-Weet je dat elkaar verstaan iets anders is dan elkaar begrijpen 

 

Aan het einde van deze les ken je de volgende begrippen: 

 

Wereldtalen   Laagcontext communiceren  hypercentrale taal 

Communicatietechnologie Hoogcontext communiceren  supercentrale talen 

Interculturele communicatie Transport 

 

Eindproduct -Beoordeling 

 

Eindproduct 

Als eindproduct film je met een klasgenoot twee scènes. De scènes neem je op en dan 

maak je een videoblog van die je samen met de andere opdrachten op je weblog zet. 

 

De setting van de scène is als volgt: 

 

In de scène boots je een kennismakingsgesprek na van een stagiair(e) met een stage 

bedrijf in een land waarbij het gebruikelijk is om op een hoogcontext manier te 

communiceren. Het gesprek vindt plaats in het Engels. Tijdens het gesprek zit de stagiaire 

nog in zijn of haar geboorteland. Er wordt dus op een andere manier gecommuniceerd dan 

face to face. 
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- In de eerste scène speel je alle mogelijke typen van miscommunicatie die er maar kan 

ontstaan. 

- In de tweede scène haalt de stagiaire alles uit de kast om er voor te zorgen dat er zo min 

mogelijk miscommunicatie ontstaat. 

 

Op een andere pagina op je weblog schrijf je in hoe je product tot stand is gekomen. 

Je reageert in ieder geval op één blogpost van een klasgenoot. 

 

In het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald. 

 

Beoordeling 

Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent. 

Bij de beoordeling let jullie docent op: 

- de inhoud: laat in het eindproduct zien dat je begrepen hebt dat cultuur en hoog- versus 

laagcontext kan leiden tot miscommunicatie. 

- de vorm: het eindproduct met zorg gemaakt. 

- taalfouten: het eindproduct bevat niet te veel taalfouten. 

- creativiteit: heb je ‘out of the box’ gedacht 

 

 

 

Werkwijze 

 

Groepsgrootte en werkwijze: 

Stap 1 tot en met stap 3 doe je alleen. Zorg dat je ze af hebt voor je aan de les begint. Op school 

gaan jullie werken aan de eindopdracht en kunnen jullie vragen stellen over de stof. 

Het eindproduct (stap 4) maak je samen met twee klasgenoten. 

 

Benodigdheden: 

- Een computer met internet. 

- Een digitale videocamera of camera op je telefoon. 

 

Tijd: 

-Voor de opdrachten vooraf heb je een uur nodig 

-Voor de eindopdracht heb je 2 lesuren nodig. 
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AAN DE SLAG  

 

Stap 1  

 

 

Wereldtalen 

 

Bekijk de volgende screencast. Lees voorafgaand de opdracht door en probeer tijdens het kijken de 

vragen te beantwoorden. 

 

http://youtu.be/b6-t_VL2X_Q 

 

 

 

 
Vragen 

 

Beantwoord de volgende vragen. Schrijf de antwoorden op in een word-document en sla op. Plaats 

het word-document in een mapje dat  “We spreken elkaars talen” heet. Doe dit het liefst op 

meerdere locaties (documenten, dropbox, een digitale leeromgeving van school, etc.) zodat je 

werk niet verloren kan gaan. Je hebt dit weer nodig voor je eindopdracht. 

 

1. Hoeveel talen bestaan er over de hele wereld? Maak een schatting. 

2. Hoe komt het dat veel talen op elkaar lijken? 

3. Door hoeveel mensen minimaal worden supercentrale talen gesproken? 

4. Wat is de hypercentrale taal? 

5. Hoe is deze ontstaan? 

6. Wat heeft de ‘Declaration of Independence’ van de VS te maken met het ontstaan van de 

hypercentrale taal?. 

7. Wat vind jij van Engelse les vanaf groep 1 op de basisschool? 

 

 

 

 

Stap 2  

 

 

Internationaal communiceren 

 

Sinds de 20e eeuw is internationaal zaken doen en communiceren niet meer weg te denken. 

Denk bijvoorbeeld aan transportbedrijven, banken en financiële instellingen, studenten die 

internationale opleidingen doen of stage lopen in het buitenland, non-profitorganisaties die 

http://youtu.be/b6-t_VL2X_Q
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hulpverlenen in ontwikkelingslanden en natuurlijk internationale overheidsinstellingen als de 

Europese Unie en de Verenigde Naties. De mensen die er werken moeten zich allemaal op de een 

of andere manier verstaanbaar maken en elkaar kunnen begrijpen. Omdat Engels de hypercentrale 

taal is geworden, verloopt de meeste communicatie en correspondentie in het Engels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen 

 

Lees het bovenstaande artikel. Hierin wordt een internationaal verdrag beschreven. Weet jij in 

welke taal de verschillende landen waarschijnlijk hebben gecommuniceerd? Hoe kunnen degene die 

zich niet kunnen redden in het Engels toch meedoen? Schrijf je antwoorden op in een word-

document en plaats ze in je map “ We spreken elkaars talen”. 

 

 

 

 

 

Stap 3  

 

Communicatietechnologieën 

 

Begin jaren ’80 kwamen de eerste computergestuurde automaten en robots aan lopende banden 

van automobielfabrieken. Vanaf toen werd de computer steeds belangrijker in het bedrijfsleven. 

Later in de jaren ’80 werd een idee, waarvan voorheen enkel visionairen durfden te dromen, 

werkelijkheid: een Personal Computer (PC) op elk bureau.  

 

De komst van het internet is begonnen in 1969 bij een onderzoeksnetwerk van het Amerikaanse 

ministerie van defensie. Dit netwerk breidde zich meer en meer uit en nu heeft bijna elke uithoek 

van de wereld internet. 

 

In de loop van de jaren zijn pc’s steeds krachtiger geworden en de internetverbindingen steeds 
sneller. Zo werd het haalbaar om allerlei zaken via het internet te delen: documenten, geluid, 
beeld. En zo kunnen we tegenwoordig op bijna alle bedenkbare manieren wereldwijd met elkaar 
communiceren. 

 

HET VN-KLIMAATVERDRAG : VAN RIO TOT KYOTO

 

In juni 1992 werd in Rio de Janeiro, tijdens de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling 

(ook wel de wereldmilieutop “UNCED” genoemd), het Klimaatverdrag afgesloten. Dit “Raamverdrag van de 

Verenigde Naties inzake Klimaatverandering”, zoals het voluit heet (in het Engels UNFCCC: United Nations 

Framework Convention on Climate Change), bindt de strijd aan tegen de klimaatswijziging, die wordt veroorzaakt 

door het door de mens versterkte broeikaseffect. 

Tijdens deze conferentie in Rio ondertekenden in totaal 154 landen, waaronder België en de Europese 

Gemeenschap, het Verdrag waaraan sinds december 1990 gesleuteld was. Het verdrag trad officieel in werking 

op 21 maart 1994, 90 dagen nadat het door de eerste 50 Partijen ook was geratificeerd (omgezet in nationale 

wetgeving). België ratificeerde het Verdrag op 16 januari 1996  

 

http://www.klimaat.be/files/6413/8313/9433/raamverdrag.pdf
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Vraag 

Met welke multimediatechnieken en -apparaten kunnen we tegenwoordig allemaal op afstand 

communiceren? Zoek op internet iconen en afbeeldingen en kopieer ze naar een word-bestand. Sla 

het word-bestand op in het mapje “ We spreken elkaars talen”. 

 

 

 

 

 

Stap 4 

 

Interculturele communicatie 

 

Als Jan uit Nederland en Tam uit Thailand allebei goed Engels spreken, maar zich niet in elkaars 

culturen verdiepen, is de kans op miscommunicatie groot. Elkaar verstaan is niet hetzelfde als 

elkaar begrijpen. Daarvoor moet je ook elkaars culturele achtergronden kennen en je kunnen 

inleven in de ander. Dat noemt men interculturele communicatie. In de communicatie met elkaar 

houd je rekening met elkaars cultuur, elkaars gewoonten en gebruiken.      

 

Een grote valkuil in de communicatie met andere culturen is het verkeerd interpreteren van 

signalen. Elke cultuur heeft zijn symbolen, regels, normen en waarden. Als je die niet kent is de 

kans op misverstanden levensgroot. 

 

Hoog- versus laagcontext communiceren 

 

Cultuurverschillen komen ook duidelijk aan de oppervlakte in het gebruik van context. Met context 

is bedoeld ‘alles waarbinnen een boodschap of mededeling betekenis krijgt’. Klinkt ingewikkeld, 

maar dat valt mee. Bij een boodschap met lage context zit alle betekenis in de boodschap zelf. Je 

zou dit “recht voor z’n raap” communiceren kunnen noemen. De bedoeling is dat de ander de 

boodschap niet verkeerd begrijpt. 

 

Een boodschap met een hoge context bevat veel minder informatie.   In hoge-contextculturen 

hebben mensen aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen. De betekenis van de 

boodschap zit niet alleen in de woorden maar in alles rondom die woorden, de context. Soms is wat 

Voorbeeld 
 
- In Duitsland is men over het algemeen erg punctueel. Hiermee toon je respect. Als je dus 

indruk wil maken in Duitsland, zeker zakelijk gezien, is het erg belangrijk dat je op tijd bent 

(maximaal 2 minuten te laat).  

- In Nederland vinden we dit ook belangrijk (maximaal 10 minuten te laat), maar is het minder 

bepalend voor de rest van het contact dan in Duitsland het geval is.  

- In Mexico hechten ze hier nog minder waarde aan (maximaal 30 min). 

 

 Als een Mexicaan(se) gaat solliciteren in Duitsland en hij komt 10 minuten te laat, is dat voor 

hem/haar “mooi op tijd” , maar in Duitsland maakt deze persoon eigenlijk al geen kans meer op 

de baan. 
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niet gezegd wordt veel belangrijker. De communicatie is voor een groot deel ook niet verbaal, niet 

met woorden. Woorden zijn alleen maar de dingen die je zegt, bijvoorbeeld omdat iets ‘zo hoort’. 

   

 

Hoogcontext Laagcontext 

Communicatie Communicatie 

-Indirecte/impliciete communicatie -Directe/expliciete communicatie 

  

Relationeel: Inhoudelijk: 

-Nadruk ligt op de vorm -Nadruk ligt op inhoud 

-Sociaal wenselijke antwoorden -Eerlijke antwoorden 

-Geschreven woord is niet belangrijk -Geschreven woord is wel belangrijk 

-Mondelinge afspraken zijn bindend -Mondelinge afspraken zijn niet bindend 

-Veel non-verbale communicatie (lichaamstaal) -Weinig non-verbale communicatie  

 

 

Waar op de wereld spreken ze laag- en hoogcontext? 

 

Laagcontext communiceren vind je vooral in Noord- en Midden-Europa, de VS, Australië en Nieuw 

Zeeland en Canada.      

 

Hoog-context communiceren vind je in meer of mindere mate in de rest van de wereld. Vooral de 

Aziatische en Arabische culturen maken hier veel gebruik van.    

 

 
 

 

Waarom dit zo lastig is… 

 

Voor mensen uit laagcontext culturen is het moeilijk om subtiele signalen van hoog-context 

communicatie te interpreteren. Dit is een vaardigheid die van jongs af aan in hoog-context culturen 

wordt aangeleerd. Mensen in laagcontext culturen hebben dit niet aangeleerd. Hierdoor missen zij 

in gesprekken met mensen uit hoogcontext culturen, zeker als ze elkaar net kennen, veel 

informatie. 

 

Hoog/laag context praten kun je leren… 

 

Naarmate mensen uit laagcontext culturen elkaar beter kennen, communiceren zij ook steeds meer 

hoogcontext. Denk bijvoorbeeld aan familie of vriendengroepen die grapjes of opmerkingen delen 

die een buitenstaander niet begrijpt. Of denk aan de signalen die je oppikt van iemand die 

verdrietig is ook al zegt hij/zij van niet. Mensen uit laag-context culturen kunnen dus wel hoog-

context communiceren. Mensen uit hoog-context culturen kunnen anderzijds ook leren dat mensen 

uit laag-contextculturen wat koud en onpersoonlijk overkomen, maar ze dit niet altijd zo bedoelen. 
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Laag- hoogcontext communiceren is niet zwart-wit… 

 

Tussen landen bestaat een diversiteit aan culturen die heel hoogcontext communiceren (Azië en 

Arabië), tot heel laag context (Europa en Amerika), tot landen die daar een beetje tussenin zitten 

(o.a. Rusland, Afrika, Latijns-Amerika). Binnen een land is er ook een diversiteit. Jij kunt het fijn 

vinden bijvoorbeeld om alles heel subtiel te communiceren, terwijl je klasgenoot juist dingen het 

liefst recht voor z’n raap communiceert. Als je dit van elkaar weet en accepteert is het veel 

makkelijker samen een opdracht te maken. Dit werkt hetzelfde bij communicatie tussen mensen 

van verschillende culturen. 

 
 

 

Vraag 

 

Bekijk het filmpje. Lees van tevoren de opdracht door zodat je weet waar je op moet letten. 

https://www.youtube.com/watch?v=pYJ4BjTYia4 

 

Nilgün Yerli zet twee vrouwen neer uit overduidelijk verschillende culturen.  

 

 Waaruit blijkt dat de manier van denken heel verschillend is?  

 Waaruit blijkt dat de ene vrouw hoog-context praat en de andere vrouw laag-context?  

 Hoe zou de man in het vliegtuig toch geholpen kunnen worden?  

 Heb je zelf wel eens een situatie meegemaakt waarin er sprake was van miscommunicatie 

door culturele verschillen? 

 

Schrijf je antwoorden in een word-document en plaats ze in het mapje “We spreken elkaars 

talen”. 

 

 

Voorbereiding op de eindopdracht 

 

Zorg ervoor dat je de vorige opdrachten vóór de les gemaakt hebt. Voeg de verschillende 

opdrachten samen en maak er een pdf-bestand van. Zorg ervoor dat het pdf-bestand ergens online 

staat (dropbox, mail, etc.) zodat je er in de les bij kunt. 

 

In de les ga je twee video’s en een weblog maken. Je hebt hiervoor twéé lesuren de tijd. Het is 

veel maar wel te doen als je al weet ‘hoe een je weblog maakt’. Als je dit niet weet, bekijk dan de 

onderstaande filmpjes op youtube en ga alvast wat spelen met www.wordpress.com. Het is niet 

moeilijk, je moet het alleen even weten: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pYJ4BjTYia4
http://www.wordpress.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=GPrFdsIp2Rs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aREJMcFOyOI&list=UUhYhd7_-ly83eqOgRujEELQ 

 

Als jullie docent een andere site aanbeveelt of hiervoor een digitale leeromgeving wil gebruiken, 

heb je dit van te voren gehoord. 

 

 

Eindproduct 

  

Als eindproduct maak je met een klasgenoot twee scènes. De scènes neem je op video op. 

Je kunt hiervoor een videocamera gebruiken of je mobiele telefoon. Samen met de andere 

opdrachten zet je deze op een weblog. Maak vooraf een tijdsplanning hoelang je waarmee 

bezig kunt zijn, je hebt 2 lesuren de tijd! Verdeel eventueel de taken. 

 

1. De Video’s 

 

De setting van de scènes is als volgt: 

 

In de scènes boots je een kennismakingsgesprek na van een stagiair(e) met een 

stagebedrijf in een land waarbij het gebruikelijk is om op een hoog context manier te 

communiceren. Het gesprek vindt plaats in het Engels. Hoewel je hier niet op beoordeeld 

wordt kun je als je dit lastig vindt je tekst van tevoren op schrijven. Tijdens het gesprek zit 

de stagiair(e) nog in zijn of haar geboorteland. Er wordt dus gebruik gemaakt van een 

communicatietechnologie. 

 

- In de eerste scène speel je alle mogelijke miscommunicatie die er maar kan ontstaan. 

- In de tweede scène halen beide spelers alles uit de kast om er voor te zorgen dat er zo 

min mogelijk miscommunicatie ontstaat. 

 

NB. Je wordt niet beoordeeld op je Engels en acteertalent! 

 

In de scènes laat je in ieder geval zien: 

 

- Dat je kennis hebt van verschillende mogelijkheden tot communiceren op afstand 

- Dat je begrepen hebt op welke manier culturele verschillen tot miscommunicatie kunnen 

leiden. De cultuurverschillen die je uitdrukt mogen fictief zijn (bijoorbeeld: Een stagebedrijf 

wat in een land zit waar het heel normaal is om te boeren bij een begroeting). Gebruik er 

minimaal twee. 

-Dat je het verschil weet tussen hoogcontext- en laagcontext communiceren 

-Dat je naar oplossingen hebt gezocht om culturele- en taalbarrières te overbruggen 

-Een scène duurt tussen de 2 en de 5 minuten 

 

De twee video’s sla je op je computer op. Daarnaast schrijf je een verslag over hoe je 

product tot stand is gekomen. De uitleg hierover staat bij het onderdeel Het weblog. 

 

 

2. Het weblog 

 

Let op: Besteed als je klaar bent met de opdracht pas aandacht aan de lay-out! Met de lay-

out word de vormgeving bedoeld, niet de spelling! 

 

Zorg er in ieder geval voor dat: 

https://www.youtube.com/watch?v=GPrFdsIp2Rs
https://www.youtube.com/watch?v=aREJMcFOyOI&list=UUhYhd7_-ly83eqOgRujEELQ
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Opmerkingen voor redactie 

Docentenhandleiding: 

 

In deze opdracht is ervoor gekozen om de leerlingen de leerstof en de voorbereidende opdrachten 

thuis te laten doen. De eindopdracht wordt in de klas gemaakt. De reden hiervoor is dat het een 

erg complex en uitgebreid onderwerp is en het de docent veel energie en tijd scheelt als de theorie 

al bestudeerd is. Daarnaast kunnen de leerlingen het onderwerp op hun eigen tempo bestuderen. 

In de les kunnen er vragen worden gesteld.  

 

Voor de eindopdracht moeten de leerlingen hard doorwerken waardoor er geen tijd is om de 

antwoorden over te schrijven van een klasgenoot. Wellicht is het toch handig om goed te 

surveilleren tijdens de les of dit ook niet gebeurt. 

 

 

1. er een pagina is die een korte samenvatting bevat van de opdracht. 

2. er een pagina is met jullie pdf-bestanden van de ‘thuis-opdrachten’. 

3. er een pagina is met de twee videologs 

4. er een pagina is met jullie productbeschrijving 

 

 

Zorg ervoor dat je website (of in ieder geval de pagina’s erop) privé is met een 

wachtwoord. Willen jullie je weblog openbaar maken dan heeft jullie docent een 

handtekening nodig van jullie ouders! 

 

 

Op jullie pagina “productbeschrijving” beschrijf je in ieder geval: 

 

- Voor welke culturele verschillen je hebt gekozen en waarom deze tot 

miscommunicatie leidde 

- Op welke manier je hebt laten zien dat er een barrière zat tussen hoogcontext en 

laagcontext communiceren 

- Voor welke communicatietechnologieën je hebt gekozen in de twee scènes en 

waarom 

- Op welke manier er in de tweede scène geprobeerd is om zoveel mogelijk 

miscommunicatie te vermijden 

 

Klaar? ‘E-mail’ het adres van jullie weblog met het wachtwoord(en) naar jullie docent. 

Schrijf in deze mail kort hoe je de samenwerking vond gaan. Hoe was de taakverdeling? 

Hoe zat het met de te besteden tijd? Vulden jullie elkaar aan of werkten jullie elkaar tegen? 

 

In het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald. 

 

Huiswerk 

 

Thuis reageer je in ieder geval op één andere weblog gemaakt is door een ander duo uit 

jullie klas. Zorg ervoor dat je hiervan een wachtwoord hebt. Wat vond je van de video’s? 

Was het duidelijk waar de miscommunicatie zat? Wat vond je van de oplossing? Vond je 

hem goed? Waarom wel/niet? 
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Stap 1: 

1. Hoeveel talen bestaan er naar schatting over de hele wereld? 6000 talen 

2. Hoe komt het dat veel talen op elkaar lijken? Door diverse gebeurtenissen als 

koloniale bezettingen, politieke verwikkelingen en migratie door de eeuwen heen. 

3. Door hoeveel mensen worden supercentrale talen minimaal gesproken? 100 miljoen 

4. Wat is de hypercentrale taal? Engels 

5. Hoe komt dit? Door de voormalige koloniën van Engeland en door de VS die op dit 

moment de leidende natie is. 

6. Wat vind jij van Engelse les vanaf groep1 op de basisschool? Laat leerlingen hun 

mening geven. 

 

 

Stap 2: Hoogstwaarschijnlijk is de voertaal Engels geweest omdat dit de hypercentrale taal is.  

Diegenen die zich niet in het Engels kunnen redden kunnen met een tolk werken. Dit gebeurt met 

behulp van een microfoon en een headset.  

 

Het is aanvullend om de volgende informatie klassikaal te bespreken: Voor diegenen die zich niet 

kunnen redden in het Engels wordt er vaak een simultaan vertolker ingezet. Hierbij wordt veelal 

gebruik gemaakt van tolkencabines of een fluisterset. De tolken zitten per taal in een eigen cabine 

en horen de spreker door een hoofdtelefoon en spreken de vertaling in de microfoon. De 

toehoorders in de zaal kunnen via een schakelaar de door hun gewenste vertaling kiezen. 

 

Stap 3: Enkele voorbeelden zijn: Telefoneren, skypen, beeldbellen, bestanden delen (technieken). 

Smartphone, Laptop, computer, tablet, webcam (apparaten). 

 

Stap 4:  

 

Er moet hierbij vermeld worden door de docent dat het cabaret is en dat er dus twee extreme 

stereotypes zijn neergezet. In het dagelijks leven is het natuurlijk allemaal wat genuanceerder. 

 

De moslima is aan het “inhaal vasten” en het gesprek gaat erover dat ze elke keer dezelfde vraag 

krijgt over het eten en het drinken tijdens het vasten. De Nederlandse vrouw vraagt het elke keer 

weer omdat ze gewoon niet begrijpt waarom. Haar denkwijze is totaal anders. 

Daarnaast is het voor de moslima heel logisch dat ze geen mannen behandeld als “vrouwendokter” 

want dat mag zij absoluut niet vanuit haar geloof. De Nederlandse vrouw vindt dit onbegrijpelijk 

omdat zij een andere denkwijze heeft. De man in het vliegtuig zou geholpen kunnen worden als de 

islamitische dokter aanwijzingen zou geven aan iemand anders die de man helpt. 

 

Dat de moslima hoogcontext praat en de Nederlandse vrouw laagcontext blijkt uit het stukje over 

wat ze van elkaar vinden. De moslimvrouw zegt ook letterlijk “ je hebt er zelf om gevraagd hè” 

omdat wat ze zegt in haar cultuur (hoogcontext) erg onbeschoft is om uit te spreken. De 

Nederlandse vrouw antwoord na het luisteren: “wat achterbaks” omdat het in haar 

cultuur(laagcontext) juist meer “recht voor z’n raap” wordt gezegd. Als de moslimvrouw aan de 

Nederlandse vrouw vraagt wat Nederlanders van moslims vinden kan ze dat eigenlijk niet goed 

omschrijven en zegt ze dat wij daar altijd eerlijk en direct (laagcontext) over zijn. Ze geeft 
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uiteindelijk wel een omschrijving. De moslima zegt niet wat ze ervan vindt (hoogcontext) maar 

trekt de conclusie dat ze elkaar dan “nooit zullen ontmoeten”. 

 

Stap 5: 

 

Voor de eindopdracht maken de leerlingen twee videoscènes die op een weblog worden geplaatst 

samen met de thuisopdrachten. Er is hiervoor gekozen omdat dit een makkelijke en overzichtelijke 

manier voor de docent is om de resultaten van de leerlingen te beoordelen. Daarnaast geeft het de 

leerlingen een tastbaar resultaat wat ze in de toekomst eventueel kunnen uitbreiden door de 

opdrachten van andere lessen erop te zetten. Op de weblogs kunnen de leerlingen ook gemakkelijk 

op elkaar reageren en reflecteren.  

 

NB. Gezien de privacyregels zijn de leerlingen verplicht om hun weblog af te schermen met een 

wachtwoord. Openbaar maken mag enkel met toestemming van de ouders! Het is wellicht aan te 

raden om hiervoor een brief of e-mail aan de ouders te richten. 

 

1. De video’s 

 

Beoordeel de leerlingen op dat ze in de scènes in ieder geval laten zien: 

 

- Dat ze kennis hebben van verschillende mogelijkheden tot communiceren op afstand 

- Dat ze begrepen hebben op welke manier culturele verschillen tot miscommunicatie 

kunnen leiden.  

-Dat ze het verschil weten tussen hoog- en laagcontext communiceren 

-Dat ze naar oplossingen hebben gezocht om culturele- en taalbarrières te overbruggen 

-Een scène duurt tussen de 2 en 5 minuten 

 

Leerlingen worden niet beoordeeld op hun Engels en acteertalent! 

 

Op de productpagina hebben ze in ieder geval beschreven: 

 

- Voor welke culturele verschillen ze hebben gekozen en waarom deze tot 

miscommunicatie leidde 

- Op welke manier ze hebben laten zien dat er een barrière zat tussen hoogcontext 

en laagcontext communiceren 

- Voor welke communicatietechnologieën ze hebben gekozen in de twee scènes en 

waarom 

- Op welke manier er in de tweede scène geprobeerd om zoveel mogelijk miscommunicatie 

te vermijden 

 

2. Weblog 

 

Voor deze les is er uitgegaan van het maken van een weblog op www.wordpress.com. Mocht u als 

docent (of mochten de leerlingen) liever gebruik maken van een andere website of van een digitale 

leeromgeving waar u bekend mee bent, dan zal dit de opdracht niet beïnvloeden.  

 

http://www.wordpress.com/
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Mocht u echter uitgaan van de website www.wordpress.com dan is het handig dat u hiermee 

ervaring heeft. Heeft u dit niet dan is het aan te raden om net als de leerlingen u hierin te 

verdiepen met de volgende video’s en daarnaast zelf een pagina aan te maken: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GPrFdsIp2Rs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aREJMcFOyOI&list=UUhYhd7_-ly83eqOgRujEELQ 

Op de weblog die de leerlingen maken staat in ieder geval: 

 

1. een pagina die een korte samenvatting bevat van de opdracht 

2. een pagina met de pdf-bestanden van de ‘thuis-opdrachten’ 

3. een pagina is met de twee videologs 

4. een pagina met jullie productbeschrijving 

 

U kunt het adres van de weblog en het wachtwoord laten e-mailen naar u of op een andere 

manier (via een leeromgeving o.i.d.) laten sturen. Laat de leerlingen in ieder geval weten 

dat u het weblog adres dezelfde dag nog wilt hebben. Dit voorkomt dat leerlingen elkaars 

antwoorden gaan overnemen. Wacht een week met nakijken zodat de leerlingen ook elkaar 

hebben kunnen beoordelen. 

 

Rubric 

De volgende rubric geeft u een handleiding om de leerling per onderdeel van de les punten toe te 

kennen. Deel het totaal aantal punten door 10 voor het eindcijfer: 

 

 Onvoldoende 

0% van het aantal toe 

te kennen punten  

Voldoende 

50% van het aantal 

toe te kennen punten 

Goed 

100% van het aantal 

toe te kennen punten 

Hebben de leerlingen 

serieus gewerkt aan 

de thuis-opdrachten 

20pnt 

   

 

Video’s 

- Zie 

onderdelen 

hierboven 

20pnt 

 

Verantwoording 

-Zie onderdelen  

30pnt 

   

 

Weblog 

-heeft de leerling zich 

gehouden aan het 

maken van een weblog 

10pnt 

-Zijn er niet te veel 

spelfouten in de 

teksten 

10pnt 

   

Peer-feedback 

Heeft de leerling 

   

http://www.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GPrFdsIp2Rs
https://www.youtube.com/watch?v=aREJMcFOyOI&list=UUhYhd7_-ly83eqOgRujEELQ
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zinvolle feedback 

gegeven op een 

weblog van een 

medestudent 

10 pnt 

 

 

 

Gebruikte afbeeldingen: 

 

Intro: www.ondertussen.nl 

  

Stap 1: http://talen.vinddirect.nl/Wereldtalen.html 

 

Stap 2: http://www.klimaat.be/nl-be/klimaatbeleid/internationaal-klimaatbeleid/vn-klimaatverdrag 
 

Stap 3: http://blog.nskinc.com/IT-Services-Boston/bid/101838/Why-SMB-s-should-use-VoIP-

Telecommunications-Technology 

 

Stap 4: http://s1191.photobucket.com/user/xxoip/media/Communicerenmetimpact.png.html 

 

http://opdracht-icc-coo.wikispaces.com/file/view/gebaren.jpg/189684806/265x199/gebaren.jpg 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ondertussen.nl/
http://talen.vinddirect.nl/Wereldtalen.html
http://www.klimaat.be/nl-be/klimaatbeleid/internationaal-klimaatbeleid/vn-klimaatverdrag
http://blog.nskinc.com/IT-Services-Boston/bid/101838/Why-SMB-s-should-use-VoIP-Telecommunications-Technology
http://blog.nskinc.com/IT-Services-Boston/bid/101838/Why-SMB-s-should-use-VoIP-Telecommunications-Technology
http://s1191.photobucket.com/user/xxoip/media/Communicerenmetimpact.png.html


MOOC: Cursus Blended Learning       Herontwerp Aletheia Fluitsma    Datum: 22-10-2014 

StudioAardrijkskunde | havo 3 | thema   

 

 

 


