
Niedersächsisches Kultusministerium 
 

   

 

NLAbi2014Operatoren 1 von 2 Stand: 15.11.2012 

Operatoren für das Fach Niederländisch (KC Niederländisch Gymnasiale Oberstufe ) 

 
 

Operator Definitionen Beispiele 

Anforderungsbereich I 

beschrijven verschillende aspecten opnoemen van een 
persoon, een situatie, een probleem in de 
tekst door ze een bepaalde ordening te 
geven. 

Beschrijf de persoonlijke 
situatie van de hoofdfi-
guur. 

in het kort opnoemen zich beperken tot de hoofdzaken van de tekst 
zonder te veel details te geven 

Zeg in het kort over welk 
probleem Bleeker pie-
kert. 

aangeven (kort) aanwijzen waarover het in de tekst gaat Geef het onderwerp / de 
kern van dit fragment 
aan. 

voorstellen een gedrag, een situatie, een probleem naar 
voren brengen 

Stel de situatie van man 
en vrouw in het huwelijk 
voor zoals ze in de tekst 
is vermeld. 

samenvatten de hoofdzaken van de tekst bij elkaar zetten Vat de tekst samen. 

Anforderungsbereich II 

analyseren bestuderen en verklaren van bepaalde 
aspecten en daarbij rekening houden met de 
boodschap van de tekst 

Analyseer hoe de man in 
het verloop van de nacht 
van gedrag verandert. 

karakteriseren de karakteristieke kenmerken van een 
persoon, een onderwerp, de manier van 
handelen beschrijven en daarbij gebruik 
maken van een bekend patroon 

Karakteriseer de manier 
van handelen van 
Turkse vrouwen die 
volgens de auteur in het 
huis typisch voor hen is. 

vergelijken de overeenkomsten en verschillen laten zien 
tussen twee personen, onderwerpen, 
perspectieven volgens vaste / gegeven 
uitgangspunten 

Vergelijk de houding van 
de twee personen tegen-
over de bezetters. 

bestuderen bepaalde details over een probleem, een 
gegeven feit uitwerken 

Bestudeer gedetailleerd 
de oorzaken en 
gevolgen van de 
watersnoodramp in 
Zeeland. 

diepgaand 
onderzoeken 

een probleem, een situatie, het gedrag van 
een persoon intensief analyseren 

Onderzoek precies 
hoezo Katadreuffe zich 
op die avond niet op z'n 
gemak voelt. 

verklaren een situatie, de sfeer, de houding van een 
persoon met duidelijke betrekking tot zijn 

Verklaar waarom de ik-
figuur geen echte 
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omgeving uitleggen contact krijgt met de 
andere arbeidsters. 

typeren de beschrijving geven van de hoofdfiguur, de 
gegeven personages, het gedrag tegenover 
anderen 

Typeer de houding van 
de Amerikaan en de chef 
tegenover de vrouwen in 
de suiker-werkfabriek. 

preciseren /  
duidelijk maken 

bepaalde elementen, structuren van de tekst 
naar voren halen / op een precieze manier 
verklaren 

Zeg gedetailleerd welke 
argumenten de auteur 
voor en tegen het onder-
werp aanvoert. 

Anforderungsbereich III 

commentaar geven 
op 

zijn eigen standpunt uiten ten aanzien van 
een citaat, een probleem, een gedrag door 
gebruik te maken van logische argumenten 
en door aanvullen van eigen ervaringen 

Geef commentaar op het 
gedrag van de hoofdon-
derwijzer en zeg of je dit 
realistisch zou kunnen 
noemen volgens je eigen 
visie / opinie. 

discussiëren een gegeven standpunt, mening, opvatting, 
beslissing, manier van gedrag bespreken 
door rekening te houden met de voor- en 
nadelen die eruit kunnen voortkomen 

Discussieer de 
beslissing van de 
hoofdfiguur en de daaruit 
volgende voor- en 
nadelen. 

beoordelen zijn persoonlijke mening geven over een 
opvatting, een houding, een standpunt 
volgens algemeen geaccepteerde normen en 
waarden 

Beoordeel het standpunt 
van de Süddeutsche Zei-
tung tegenover de 
nieuwe euthanasiewet in 
Neder-land. 

rechtvaardigen argumenten geven waarom je een zeker 
standpunt inneemt 

De ik-figuur heeft tegen-
over de adressaten een 
buitengewone houding. 
Rechtvaardig of men dit 
standpunt kan goedkeu-
ren. 

confronteren / 
tegenover elkaar 
stellen 

het voor en tegen van een standpunt, een 
houding opsommen en er een conclusie uit 
trekken 

Stel de verschillende 
aspecten van de 
houding van de twee 
hoofdper-sonages 
tegenover en zeg welke 
conclusie jij zou trekken. 

 


