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Beste student, 

We leven al vanaf afgelopen maart in een spannende tijd. Het Corona virus houdt ons land en de rest van de 

wereld flink bezig. Om verdere besmetting te voorkomen, heeft de Overheid besloten om alle scholen tot 19 

januari 2021 te sluiten. Geen colleges, geen fysieke docenten voor de groep. Alles is anders. Werkwoorden zijn 

nu: IMPROVISEREN, THUISWERKEN EN STUDEREN, ONLINE-KIJKEN EN LUISTEREN. 

______________________________ 

Jullie ontvangen deze weken van jullie docenten allerlei thuiswerkopdrachten. Wij van KlasseTaal 

hebben uiteraard ook niet stilgezeten. Normaal gesproken geven wij als onderwijsorganisatie door 

het hele land gastlessen over Taal en Respect. Omdat dit nu tot 19 januari 2021 niet mogelijk is, 

hebben wij voor jullie docenten en natuurlijk voor jullie een werkblad gemaakt. Goed om naast alle 

andere taken die je ontvangt, ook eventjes na te denken over ‘Taal & Respect’ en 

‘Gedragsbeïnvloeding’ door woorden.  Veel succes met je thuiswerk en we hopen dat jullie gezond 

blijven en binnenkort met ons het gewone leven weer kunnen oppakken. Iets waar we allemaal naar 

uitkijken. 

Namens de docenten van KlasseTaal. 

______________________________ 

 

'De grenzen van mijn taal betekenen de grenzen van mijn wereld'  

'Waarover je niet kan spreken, daarover moet je zwijgen.’ 
Ludwig Wittgenstein (1889-1951) 

 

Leesopdracht 1. Klik op de link en lees aandachtig het artikel “Taal werkt, ook ongemerkt” op de 
website van Onze Taal. 
 

https://www.dbnl.org/tekst/_taa014200301_01/_taa014200301_01_0085.php  

 
Opdracht 1. 

Het artikel gaat in op de invloed van woorden die bij gedragsbeïnvloeding de winst- en het 
verlies benadrukken. Ook wordt er aandacht besteed aan Priming en gewoonte- en impulsief 
gedrag.  
 
 
 
 
 
 
 

Stel: je hebt als beginnend VO docent dit artikel gelezen. Een van de  klassen 

waaraan je les geeft is behoorlijk grof qua taalgebruik. Er klinken regelmatig 

vloek- en scheldwoorden door het lokaal.  Je besluit de winst- en verliesvariant uit 

het artikel van Meyerowitz en Chaiken en de invloed van Priming op je klas toe te 

passen.   

https://www.dbnl.org/tekst/_taa014200301_01/_taa014200301_01_0085.php


Hoe ga je binnen deze groep je onderzoeksopdracht vormgeven en praktisch uitvoeren en 
testen? Werk je aanpak uit in een stappenplan. 
 

 
 
Bij je onderzoeksplan kun je gebruik maken van de informatie op de volgende websites:  
 

https://infobronnen.wordpress.com/stappen-in-onderzoek/  
 

https://score.hva.nl/docent/15_toetsvormen/Paginas/Onderzoeksopdracht.aspx  
 

 
Schrijf een onderzoek paper van maximaal 1400 woorden ( 4 kantjes A4 lettertype 12) 
 

 

 

Beoordelingscriteria paper  

 

Bij de beoordeling van het paper worden de navolgende criteria gehanteerd:  

• structuur van het betoog  

• kwaliteit van de argumentatie  

• gebruik van eventuele relevante literatuur  

• vormgeving en presentatie 
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