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Woord vooraf
Vakgesprekken is een methode Nederlands als tweede taal waarmee je leert praten 

over je vak. Een vakgesprek is een gesprek over het uitvoeren van werkzaamheden. 

Je voert vakgesprekken op de werkvloer en in het praktijklokaal van een 

vakopleiding.

Met Vakgesprekken leer je hoe je gesprekken kunt voeren over materialen, machines, 

apparaten en gereedschappen. Bijvoorbeeld: Hoe ziet dat ding eruit? Hoe werkt dit 

apparaat? Wat is het beste materiaal?

In Vakgesprekken leer je ook hoe je gesprekken kunt voeren over het uitvoeren van 

werkzaamheden. Bijvoorbeeld: Hoe moet ik dit doen? Wat moet ik eerst doen? 

Waarom moet dat op deze manier?

In Vakgesprekken staat een groot aantal voorbeeldsituaties uit het dagelijks leven: 

het huishouden, doe-het-zelven, vervoermiddelen, kleding enzovoort. Je oefent ook 

met voorbeelden uit jouw eigen vakgebied.

In deze methode luister je vaak naar voorbeeldzinnen. Je kunt ze beluisteren 

via de website vakgesprekken.nl, of door de QR-code in dit boek te scannen. 

De voorbeeldzinnen staan ook in het Doorspreekboek. Na het horen van de 

voorbeelden leer je belangrijke woorden. Met deze zinnen en woorden ga je zelf 

allerlei gesprekken voeren. In Vakgesprekken worden ook opdrachten gegeven die 

je moet uitvoeren buiten de school, in de vaklessen of op de werkvloer.

Je kunt Vakgesprekken klassikaal of in eigen tempo doornemen. Maar je kunt het 

boek niet helemaal in je eentje doorwerken. Er zijn opdrachten die je zelfstandig kunt 

doen. Maar er zijn veel meer opdrachten die je samen met andere cursisten moet 

uitvoeren. Ook moet er altijd een taaldocent of een vakdocent in de buurt zijn met 

wie je de opdrachten kunt bespreken.

Ik hoop dat je met behulp van dit boek al snel vakgesprekken kunt gaan voeren op 

je werk of in de vakopleiding.

Tiba Bolle

Amsterdam, zomer 2021

werkboek_vakgesprekken.indb   5 27/05/2021   20:18



werkboek_vakgesprekken.indb   6 27/05/2021   20:18



Inhoudsopgave 

 Over dit boek  8

Hoofdstuk 1   Vijf soorten oefeningen .................. 11

Hoofdstuk 2  Wat is dat? ...................................... 30

Hoofdstuk 3  Waar is dat van gemaakt?  ............. 42

Hoofdstuk 4  Hoe ziet dat eruit?  ......................... 54

Hoofdstuk 5  Waar is dat? ................................... 68

Hoofdstuk 6  Hoeveel? Hoe lang?........................ 80

Hoofdstuk 7  Hoe staat het ervoor?  .................... 93

Hoofdstuk 8  Wat is het verschil?  ......................106

Hoofdstuk 9  Hoe werkt dit?  ..............................121

Hoofdstuk 10 Wat moet er gebeuren?  ................135

Hoofdstuk 11  Wanneer?  .....................................148

Hoofdstuk 12  Waarom? .......................................163

Hoofdstuk 13  Is dit zo goed?  ..............................175

werkboek_vakgesprekken.indb   7 27/05/2021   20:18



Over dit boek

Praten doe je elke dag. Met je familie, met je vrienden, of in een winkel. Die gesprekken kunnen 

overal over gaan. Over het weer, over sport, over muziek, over eten, en ga zo maar door.

Werk je, of leer je een vak? Dan praat je ook met collega’s en met je baas. Of met docenten 

en met andere studenten van de vakopleiding. Gesprekken op je werk of opleiding noem je 

‘vakgesprekken’. Daarover gaat dit boek.

In dit werkboek leer je vakgesprekken voeren. Vakgesprekken gaan vaak over apparaten, 

gereedschappen en materialen. Ze gaan ook over opdrachten die je moet uitvoeren.

Je leert vakgesprekken voeren met vijf soorten oefeningen:

   Voorbeeldzinnen (‘Doorsprekers’)

Sommige zinnetjes komen veel voor in vakgesprekken. Zoals: 

‘Mag ik u wat vragen?’

‘Ja, dat mag altijd.’

In dit boek ga je oefenen met dit soort voorbeeldzinnen. Wij noemen de 

voorbeeldzinnen ‘Doorsprekers’. Je vindt ze in het losse Doorspreekboek. 

Wil je weten hoe de zinnen klinken? Scan dan de QR-code die je hier op 

de pagina ziet. Klik de Doorspreker aan die je wil horen. Dan wordt het 

zinnetje hardop voorgelezen op je telefoon, tablet of computer. Je kunt de 

Doorsprekers ook horen via de website vakgesprekken.nl.

De Doorsprekers zijn er om:
naar te luisteren

mee te lezen

na te zeggen

   Oefenen met uitspraak
Je oefent met:

klemtoon

nadruk

melodie

Vakgesprekken | Over dit boek8
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Symbolen
In dit boek staan vijf symbolen bij de opdrachten:

	  	 $	 &
Dit betekenen de symbolen:

		 Deze opdracht kun je alleen doen.

		 Deze opdracht moet je samen met iemand anders doen.

$	Deze opdracht moet je in de les doen met de docent erbij.

 Bij deze opdracht scan je de QR-code, zodat je kunt luisteren naar de tekst.

&	Voor deze opdracht heb je het boekje Doorsprekers nodig.

Over dit boek  |  Vakgesprekken 9

   Woorden leren
Je leert: 

woorden opzoeken

je eigen woordenschrift te maken

vakwoorden te verzamelen uit je eigen vak

   Vakgesprekken voeren in de les
Je gaat oefenen met het voeren van een vakgesprek in de les.

Je vult het schema ‘beginstand’ en het schema ‘eindstand' in.

   Vakgesprekken voeren buiten de les
Je gaat oefenen met het voeren van een vakgesprek buiten de les.

Je vult de gesprekskaart in.

In het volgende hoofdstuk lees je meer over de verschillende oefeningen.  

En je maakt meteen de eerste opdrachten.

Vakgesprekken | Over dit boek
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In dit werkboek leer je vakgesprekken voeren met vijf soorten oefeningen: 

1 Doorsprekers: Lees, spreek en luister
2 Oefenen met uitspraak: klemtoon, nadruk en melodie
3 Woorden leren: woordenboek, woordenschrift en vakwoorden
4 Vakgesprekken voeren in de les 
5 Vakgesprekken voeren buiten de les

In dit hoofdstuk lees je er meer over. 
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Hoofdstuk 

1

Vijf soorten oefeningen  |  Vakgesprekken

Vijf soorten oefeningen

In dit werkboek leer je vakgesprekken voeren met vijf soorten oefeningen: 

1 Doorsprekers: Lees, spreek en luister
2 Oefenen met uitspraak: klemtoon, nadruk en melodie
3 Woorden leren: woordenboek, woordenschrift en vakwoorden
4 Vakgesprekken voeren in de les 
5 Vakgesprekken voeren buiten de les

In dit hoofdstuk lees je er meer over. 
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1 Doorsprekers

In het werkboek Vakgesprekken krijg je veel zinnen te horen: vragen en antwoorden.

Deze zinnen zijn voorbeelden. Je kan ze gebruiken in een vakgesprek.

Vraag en antwoord staan bij elkaar in het losse boekje Doorsprekers. Je kunt er ook naar luisteren 

door de QR-code te scannen. De QR-code staat op pagina 8 van dit boek.

Bij de Doorsprekers staan verschillende oefeningen. 

Het is goed om vaak naar de Doorsprekers te luisteren. Als je de zinnen goed kent, kun je ze overal 

gebruiken.

OEfENING 1  Luister 

In elk hoofdstuk van Vakgesprekken staan twee Doorsprekers.

OPDRAcHt A   
Luister naar Doorspreker 1. Lees nog niet mee!

OPDRAcHt B 	  

Probeer aan te geven hoeveel je hebt verstaan van Doorspreker 1. 

Kruis het goede antwoord aan:

 Ik versta bijna alles

 Ik versta zeker de helft 

 Ik versta weinig

Heb je de eerste keer weinig verstaan? Maak je geen zorgen. 

Je krijgt elke Doorspreker een paar keer te horen. 

Als je ze vaker hoort, versta je steeds meer.

OEfENING 2  Luister en lees mee

OPDRAcHt A 	 & 

De Doorspreker die je gehoord hebt, staat in het losse boekje Doorsprekers. 

Zoek Doorspreker 1 op in het losse boekje Doorsprekers. 

Luister nog een keer naar Doorspreker 1 en lees mee.

Vakgesprekken | Vijf soorten oefeningen
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OPDRAcHt B 	  

Nu weet je precies wat er in de Doorspreker gezegd wordt. 

Heb je de Doorspreker goed verstaan de eerste keer?

Zeggen de sprekers wat jij bedacht had? 

Kruis aan: 

 Ja

 Nee

 Ongeveer

Extra Doorsprekers

Aan het eind van elke les staat nog een Doorspreker. Deze Doorspreker kan je gebruiken als 

je de eerste Doorspreker al goed kent. Je kan de extra Doorspreker ook aan het einde van de 

les doornemen.

2 Oefenen met uitspraak: klemtoon,  
nadruk en melodie

Wat iemand wil zeggen, is net zo belangrijk als hoe iemand het zegt. 

Als je de klemtoon in het woord goed legt, kunnen mensen je goed verstaan.

Als je de nadruk in een zin goed zegt, zullen mensen je goed begrijpen. 

Als je de goede melodie in een zin gebruikt, weten mensen wat je bedoelt.

In dit boek leer je hoe je klemtoon, nadruk en melodie moet gebruiken.

OEfENING 3  Lees, spreek en luister

Klemtoon

Woorden bestaan uit één of meer stukken.

Bijvoorbeeld: be-grij-pen

In woorden met meer stukken ligt de klemtoon op één van die stukken.

Het stuk met de klemtoon wordt harder of hoger uitgesproken. 

De klemtoon in woorden is belangrijk voor een goede uitspraak. 

Vakgesprekken | Vijf soorten oefeningen Vijf soorten oefeningen  |  Vakgesprekken
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OPDRAcHt A 	  

Hieronder staan 10 woorden. Lees deze woorden op met verschillende klemtoon. Leg de klemtoon 

op het onderstreepte woordstuk. Zeg dat woordstuk harder of hoger.

begrijpen begrijpen

Nederland Nederland

Marokko Marokko

vakdocent  vakdocent

duidelijk duidelijk

OPDRAcHt B 	  

Kijk nog eens naar de woorden bij Opdracht A. Waar moet eigenlijk de klemtoon vallen? Zet een 

cirkel om het woord met de juiste klemtoon.

OPDRAcHt c 	  

Lees de woorden op. Leg de klemtoon op het onderstreepte woordstuk. 

Zo moeten de woorden worden uitgesproken. Kijk of je goed had gekozen in Opdracht B. 

begrijpen, Nederland, Marokko, vakdocent, duidelijk

Let op! De klemtoon in een woord kan verschuiven als het woord 
verandert. 

Bijvoorbeeld: 

Marokko Marokkaan

vakdocent vakdocenten

werken  medewerker

lezen  oplezen

OPDRAcHt D 	 & 

Zoek Doorspreker 1 op in het losse boekje Doorsprekers. 

Luister nog een keer naar Doorspreker 1. 

Lees nu hardop mee. Let op waar de klemtoon ligt in de woorden.
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OEfENING 4  Lees, spreek en luister

Nadruk

Sommige woorden in een zin krijgen meer nadruk. 

Deze woorden worden harder uitgesproken, of hoger, of langzamer. 

Woorden met nadruk zijn belangrijke woorden in de zin. 

OPDRAcHt A  
Werk in tweetallen. Lees om de beurt de volgende zinnen op. 

Leg de nadruk op het onderstreepte woord. 

Bespreek waarom deze woorden nadruk krijgen.

Mag ik jouw boek even lenen?

Een computer kost meer dan een televisie.

Ik neem mijn boek, mijn schrift en mijn pen mee.

Jij neemt jouw boek, jouw schrift en jouw pen mee.

OPDRAcHt B 	 & 

Zoek Doorspreker 2 op in het Doorspreekboek. 

Luister naar Doorspreker 2 en lees mee.

Let op welke woorden nadruk krijgen. 

OEfENING 5  Lees, spreek en luister

Melodie

Elke zin heeft een melodie. Soms gaat de toon omhoog. Soms gaat de toon omlaag.  

In een vraag gaat de toon van de zin omhoog:  Is hij ziek? ä

In een antwoord gaat de melodie naar beneden:  Ja, hij is ziek. æ

OPDRAcHt A   $
Werk in tweetallen. Lees de zinnen op.

Laat eerst de toon naar beneden gaan het eind van de zin. 

Laat de tweede keer de toon naar boven gaan. 

Wat is het verschil tussen de zinnen?
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