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Sterlessen

Lesbrief 5. Naturalisatie
Sidel en Ana gaan voor hun cursus NT2 een presentatie houden over naturalisatie. Ze
zoeken naar informatie op de website van de gemeente Amsterdam.

Wat leert u in deze les?


Informatie over naturalisatie begrijpen.



Waar u meer informatie kunt vinden over naturalisatie.



Uitspraak van lange woorden.

Succes!

Deze lesbrief is ontwikkeld in opdracht van de Gemeente Den Haag.

HET GESPREK
Opdracht 1. Lees het gesprek (deel 1)
U kunt het gesprek ook beluisteren via de website.

Naturalisatie aanvragen
Sidel en Ana wonen in Amsterdam. Zij gaan een presentatie voor hun medecursisten
houden over naturalisatie. Daarom zoeken zij informatie op de website van de gemeente
Kan iemand anders voor jou naar de gemeente om naturalisatie aan te vragen?
Sidel:

Informatie over Naturalisatie. Laten we via Google zoeken. Typen we Amsterdam in en
Naturalisatie. Doe jij maar.

Ana:

Oké. Hup, meteen goed. ‘Naturalisatie Amsterdam Homepage’! Dat is wat we zoeken.
Ja. Laten we even kijken. Hier: er zijn twee manieren om de Nederlandse nationaliteit
te krijgen: via naturalisatie en via de optie procedure. Nooit van gehoord.

Sidel:

Volgens mij is dat voor als je in Nederland geboren bent, die optie-procedure. Dat
geldt voor ons niet. Wij moeten een aanvraag voor naturalisatie indienen.

Ana:

Oké, nou, op de website hebben ze het over de voorwaarden, de kosten en hoe je
naturalisatie moet aanvragen. Laten we daarover vertellen in de groep.

Sidel:

Weet je wat? We printen de pagina van de website gewoon uit. En dan vertellen wij
wat er staat. Dan leggen we de moeilijke woorden uit, bijvoorbeeld.

Ana:

Goed idee van je! We beginnen met de voorwaarden. Je moet boven de 18 zijn, je mag
de afgelopen vier jaar geen straf of boete hebben gehad en je moet minimaal het
inburgeringsexamen gehaald hebben.

Sidel:

Ja, en op A2!

Ana:

Ja, hèhè. Dat weet iedereen wel, denk ik.

Sidel:

En pas dan, als je aan al die voorwaarden voldoet, kun je in aanmerking komen voor
naturalisatie.

Ana:

Ik stel voor dat ik daarover vertel, over de voorwaarden, dan ga ik nog preciezer lezen
en precies vertellen hoe het zit. Dan kan jij daarna iets vertellen over het aanvragen van
naturalisatie.

Sidel:

Oké. Even kijken. Hoe vraag je naturalisatie aan? Voor naturalisatie moet je zelf naar
de gemeente toe en allerlei documenten tonen: een geldig paspoort, een geldige
verblijfsvergunning en een geboorteakte.
Het gesprek gaat verder op de volgende pagina.
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Ana:

En als je getrouwd of gescheiden bent moet je daar ook een bewijs van meenemen. En
dat geef je dus allemaal af bij de gemeente.

Sidel:

Juist. Dat is dus wat je moet doen om naturalisatie aan te vragen.

DE WOORDEN
Opdracht 2. Lees de woorden.
Lees de woorden hieronder. Zoek de woorden op in het gesprek op pagina 2 en 3. Zet
een streep onder de woorden in de tekst.
U kunt de woorden ook beluisteren via de radioles op de website.
□ gelden voor
Als voor mensen met werk geldt dat zij belasting moeten betalen, dan moeten alle mensen
die werk hebben belasting betalen. Voor die mensen is dat zo.
Bijvoorbeeld: Voor mensen met een Nederlands paspoort geldt, dat zij mogen stemmen bij
de verkiezingen.
□ een aanvraag indienen
Als je een aanvraag indient, dan doe je een aanvraag. Een aanvraag dien je vaak in door een
formulier in te vullen en dat formulier op te sturen of af te geven.
Bijvoorbeeld: Als je je aanvraag indient, moet je een kopie van je paspoort meesturen.
□ boven de achttien zijn
Als je boven de achttien bent, ben je ouder dan achttien jaar. Als je boven de 30 bent, ben je
ouder dan 30 jaar.
Bijvoorbeeld: Mensen boven de achttien mogen in Nederland stemmen.
□ de afgelopen vier jaar
Als je de afgelopen vier jaar niet op vakantie bent geweest, dan ben je vier jaar niet op
vakantie geweest. Je was vijf jaar geleden voor het laatst op vakantie.
Bijvoorbeeld: De afgelopen vier jaar zijn er minder nieuwe mensen in Nederland komen
wonen dan tien jaar geleden.

De woorden gaan verder op de volgende pagina.
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□ in aanmerking komen voor
Als je in aanmerking komt voor een woning, kun je die woning krijgen. Als je in
aanmerking komt voor naturalisatie, kun je genaturaliseerd worden.
Bijvoorbeeld: Eindelijk kom ik in aanmerking voor naturalisatie. Ik heb alle documenten!
□ tonen
Als je je paspoort toont, dan laat je je paspoort zien.
Bijvoorbeeld: Als je naturalisatie aanvraagt, moet je allemaal documenten kunnen tonen.
□ afgeven
Als je een formulier afgeeft bij de gemeente, dan geef je het formulier aan de gemeente. Je
neemt het niet weer mee naar huis.
Bijvoorbeeld: Ik heb een portemonnee gevonden. Ik ga hem even afgeven bij de receptie.
□ gescheiden
Als je gescheiden bent, dan was je eerst getrouwd met iemand en nu niet meer. Je bent niet
meer samen met je man of je vrouw.
Bijvoorbeeld: Van elke vijf getrouwde stellen scheidt er later één.

Tip: Op de website www.wrts.nl kunt u uzelf ‘overhoren’: u maakt eerst een
woordenlijst. Het programma vraagt daarna wat de woorden betekenen, en u vult het
goede antwoord in. Goed om nieuwe woorden te leren en om oude woorden te
herhalen!
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 3. Waar of niet waar? Zet een kruisje.
Waar
1.

Er zijn twee manieren om als buitenlander
de Nederlandse nationaliteit te krijgen.

2.

Ana en Sidel willen hun presentatie
houden over de website.

3.

Voor naturalisatie moet je het minimaal
inburgeringsexamen gehaald hebben.

4.

Op de website kan je een aanvraag voor
naturalisatie indienen.

Niet waar

Kijk voor de antwoorden op pagina 21
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HET GESPREK
Opdracht 4. Lees het gesprek (deel 2)
U kunt het gesprek ook beluisteren via de website.
Sidel en Ana zoeken informatie over naturalisatie op de website van de gemeente
Amsterdam. Die informatie gaan zij presenteren aan hun medecursisten. Ze lezen nu
over de procedure van de aanvraag. Moet je je nieuwe paspoort afhalen bij de
koningin?
Sidel:

Nou, en als je al je papieren heb ingeleverd, dan neemt de gemeente…
Eh, ‘neemt de gemeente het verzoek in behandeling en stelt een advies op aan de
IND’. Dus ze kijken weer naar al je papieren en vertellen dan de IND of zij vinden
dat je wel of niet een Nederlands paspoort kunt krijgen?

Ana

Dat snap ik eigenlijk niet goed. Waarom moeten ze nou weer een advies geven?
Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je een aanvraag indienen, dus dan hoeven
ze toch niet opnieuw een advies te geven? Hoe zit dat?

Sidel:

Weet ik veel? Dat heet bureaucratie, die mensen moeten ergens hun geld mee
verdienen…

Ana

Nou, en dan neemt de IND een beslissing oh nee, moet je kijken. De koningin
neemt een beslissing, dus die krijgt ook nog al onze papieren.

Sidel:

Welja, dat zei ik toch, al die mensen moeten toch ook hun geld verdienen!

Ana

Haha! Dat zal ze wel niet allemaal zelf doen. Ik kan me niet voorstellen dat de
koningin al onze papieren gaat bekijken.

Sidel:

Nee, dat lijkt me ook niet. Maar als je aanvraag wordt goedgekeurd, dan moet je je
nieuwe paspoort wel persoonlijk afhalen bij de koningin, op het paleis!

Ana

Nee, echt?! Dat wist ik helemaal niet! Dat zullen mijn kinderen fantastisch vinden!

Sidel:

Grapje!

Ana

Oh… Jammer.
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DE WOORDEN
Opdracht 5. Lees de woorden.
Lees de woorden hieronder. Zoek de woorden op in het gesprek op pagina 6. Zet een
streep onder de woorden in de tekst.
U kunt de woorden ook beluisteren via de radioles op de website.
□ het verzoek
Als je een verzoek om naturalisatie doet, dan vraag je of je genaturaliseerd kan worden. Als
je een verzoek om hulp doet, dan vraag je om hulp.
Bijvoorbeeld: Ik verzoek u vriendelijk uw voeten van de bank te halen.
□ in behandeling nemen
Als de gemeente jouw verzoek in behandeling neemt, dan gaat de gemeente aan het werk
met jouw verzoek.
Bijvoorbeeld: Aanvragen voor een paspoort worden zo snel mogelijk in behandeling
genomen.
□ een advies opstellen
Als je een advies opstelt, dan denk je na over het advies dat je wilt geven en dat advies
schrijf je op.
Bijvoorbeeld: De gemeente stelt een advies op voor de IND. De IND leest het advies en
neemt een beslissing.
□ aan de voorwaarden voldoen
Als je aan de voorwaarden voldoet, heb je alles wat nodig is om iets kunnen krijgen of iets
te mogen doen.
Bijvoorbeeld: Ik heb nog geen naturalisatie aangevraagd, want er zijn zoveel
voorwaarden… En ik voldoe niet aan al die voorwaarden.
□ zich iets kunnen voorstellen
Als je je kunt voorstellen dat je kind later dokter wordt, dan denk je dat het mogelijk is dat
je kind later dokter wordt.
Bijvoorbeeld: Ik kan me voorstellen dat je blij bent met je Nederlandse paspoort.

De woorden gaan verder op de volgende pagina.
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□ persoonlijk
Als je iets persoonlijk moet doen, dan moet je het zelf doen. Je kan het niet iemand anders
laten doen.
Bijvoorbeeld: Een paspoort moet je altijd persoonlijk bij de gemeente aanvragen.
□ afhalen
Als je je kind gaat afhalen van school, dan ga je naar de school en je neemt je kind mee van
de school.
Bijvoorbeeld: Uw nieuwe paspoort ligt klaar bij de gemeente, u kunt het komen afhalen.

EEN MOP
Burgerzaken
In het gemeentehuis aan de balie van Burgerzaken.
Zegt een man tegen een knappe medewerkster: ‘Hallo, ik zou
graag willen trouwen.’
Zegt die dame: ‘Dat kan. Aan welke datum
datum had u gedacht?’
Antwoordt de man: ‘Doet er niet toe. Ik ben al lang blij dat je met me wil trouwen.’
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 6. Waar of niet waar? Zet een kruisje.
Waar
1.

Iedereen kan een aanvraag tot
naturalisatie indienen.

2.

De IND neemt een beslist of iemand
genaturaliseerd kan worden.

3.

De koningin ontmoet alle mensen die
genaturaliseerd worden.

4.

De kinderen van Ana zouden de koningin
graag willen ontmoeten.

Niet waar

Kijk voor de antwoorden op pagina 21

SAMENVATTING
Opdracht 7. Maak een korte samenvatting.
Schrijf in een paar zinnen op waar het gesprek over gaat.
Schrijf alleen de belangrijkste dingen op.

Vraag aan een (taal)vriend of hij uw samenvatting kan controleren.
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GRAMMATICA
Opdracht 8. Hebben en zijn
Je gebruikt vaak de voltooide tijd als je over het verleden praat. Bij de voltooide tijd
gebruik je vaak het hulpwerkwoord ‘hebben’. Bijvoorbeeld:
Ik heb gisteren een brief geschreven. We hebben zaterdag op het feest veel gelachen.
Maar soms gebruik je ‘zijn’:
Ik ben gisteren op straat gevallen.
Wanneer gebruik je ‘hebben’ en wanneer gebruik je ‘zijn’?
•

Hebben
De meeste werkwoorden worden gecombineerd met ‘hebben’.

•

Zijn
Je gebruikt ‘zijn’ bij een werkwoord dat een verandering van de situatie aangeeft, zoals:
vallen, groeien, veranderen, sterven, verhuizen.
Bijvoorbeeld:
Wij zijn net verhuisd naar Boxmeer.
Mijn zoon is hard gegroeid.

•

Soms hebben, soms zijn
Bij werkwoorden van bewegen gebruik je soms ‘hebben’, soms ‘zijn’.
Je gebruikt hebben als alleen het bewegen wordt genoemd: Ik heb gisteren gefietst.
Je gebruikt zijn als je zegt waar je naartoe bent gegaan: Ik ben naar de winkel gefietst.

1. Vul de gaten in de zinnen in. Kies uit een vorm van hebben of zijn.
Voorbeeld Heb

jij naturalisatie aangevraagd?

1. Ja, ik ………………. de papieren ingeleverd.
2. De koningin ………………. de aanvraag goedgekeurd.
3. En gisteren ………………. ik naar de ceremonie gegaan!
4. Dus je ………………. een Nederlands paspoort gekregen?
5. Nee, ik ………………. gisteren Nederlandse geworden!
6. Ik ………………. net naar het gemeentehuis gefietst.
7. Daar ………………. ik een paspoort aangevraagd.
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2. Kies het goede woord.
1. Het heeft / is vannacht gesneeuwd.
2

Hij heeft / is de hele nacht doorgewerkt.

3

We hebben / zijn in het bos gewandeld.

4

We hebben / zijn naar Arnhem gelopen.

5

Ze hebben / zijn teveel gegeten.

6

Het boek heeft / is spoorloos verdwenen.

7

Hij heeft / is erg veranderd.

Kijk voor de antwoorden op pagina 21
WOORDVELD
Opdracht 9. Woordveld: Bewegen
Welke woorden van bewegen kent u? Bedenk er zoveel mogelijk!
Schrijf ze op in het woordveld.

rennen
kruipen
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WOORDEN
Opdracht 10. Woordveld: Nederland
Wat vindt u typisch Nederlandse dingen? Schrijf de woorden rond de molen.
U kunt woorden voor dingen opschrijven, maar ook werkwoorden, zinnen en
eigenschappen.

fietsen
plat land
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SPREKEN
Opdracht 11. Het accent in lange woorden
In het Nederlands kun je hele lange woorden maken, bijvoorbeeld ‘naturalisatieprocedure’.
Dat woord bestaat eigenlijk uit twee woorden, ‘naturaliSAtie’ en ‘proceDUre’. Dit noem je
een samenstelling.
Deze oefening gaat over het accent in zo’n samenstelling.
Als je de twee woorden samenvoegt, is er namelijk maar één accent het belangrijkste.
Je zegt niet ‘naturalisAtieprocedUre’, maar NaturalisAtieprocedure.
1. Luister nog een keer naar de radiouitzending, of doe deze opdracht met iemand die
goed Nederlands spreekt.
U hoort eerst twee aparte woorden. Zeg de woorden na met het juiste accent. Daarna
hoort u een lang woord waarin deze twee woorden zitten. Luister goed naar het
accent en zeg het lange woord na.

1

+

2

=

3

Naturalisatie

Procedure

Naturalisatieprocedure

Aanvraag

Formulier

Aanvraagformulier

Identiteit

Bewijs

Identiteitsbewijs

Bewijs

Materiaal

Bewijsmateriaal

Let op:
Heeft u gezien dat het accent van het eerste woord vaak het belangrijkst is?
2. Zet een streep onder het deel van het woord dat een accent krijgt.
1. Geboorteakte
2. Gemeenteloket
3. Procedurebeschrijving
4. Verblijfsvergunning

Kijk voor de antwoorden op pagina 21
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SCHRIJVEN
Opdracht 12. Hoe zijn Nederlanders?
U zit in een taalcursus. De docent wil dat u een stukje schrijft over Nederlanders. Wat
vindt u van Nederlanders in het algemeen? Hoe zijn hun karakters? Wat zijn typische
gewoontes van Nederlanders?
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WOORDEN
Opdracht 13. Woordspel
Er zijn veel manieren om woorden te leren.
Het belangrijkste bij woorden leren is dat u de woorden vaak gebruikt.
U kunt een woordschrift maken en uzelf overhoren, maar u kunt ook spelletjes
gebruiken om woorden mee te oefenen. Dat is ook nog eens gezellig!
Bijvoorbeeld Wat ben ik?
Wat ben ik?
Voor twee spelers of meer.
Nodig: papier, pen en plakband
♣ Elke speler pakt een papiertje en een pen.
♣ Iedereen schrijft een de-woord (of het-woord) op zijn papiertje. (Bijvoorbeeld een
dier, een ding, eten of drinken…).
Let op! Zorg dat de andere spelers niet zien wat u opschrijft!
♣ Plak uw papiertje op het voorhoofd van de speler naast u. Hij mag dus niet weten
wat u er op het papiertje staat!
Een andere speler plakt zijn papiertje op uw voorhoofd.
♣ U moet nu proberen te raden wat u bent. De andere spelers mogen alleen
antwoorden met ja of nee.
U vraagt bijvoorbeeld: ‘Ben ik een dier?’
Als het antwoord ‘ja’ is, mag u doorgaan met vragen. Is het antwoord ‘nee’, dan
mag de volgende speler raden.
♣ Het spel is afgelopen als alle spelers hebben geraden wat zij zijn.
Bijvoorbeeld:
Speler 1:
Speler 2:
Speler 1:
Speler 2:
Speler 1:

‘Ben ik een dier?’
‘Ja.’
‘Kom ik uit Afrika?’
‘Nee.’
‘Kan je mij eten?’
‘Nee.’
etc.
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SPREKEN
Opdracht 14. Spreek samen!
Doe deze opdracht samen met iemand die goed Nederlands spreekt. Eén van jullie is
‘A’, de ander is ‘B’. Lees de tekst hardop voor. Draai daarna de rollen om. Vraag uw
taalvriend of uw uitspraak goed is.
A: Zeg hoe zit dat?
A: Zeg hoe zit dat?
A: Kan ik me laten naturaliseren?

B: Als je aan alle voorwaarden voldoet.

A: Kan ik me laten naturaliseren?

B: Als je aan alle voorwaarden voldoet.

A: Wat zijn dan die voorwaarden?

B: Je moet vijf jaar of langer in Nederland

A: Wat zijn dan die voorwaarden?

wonen.
B: Je moet vijf jaar of langer in Nederland
wonen.

A: Mooi! Dat geldt dus voor mij.

B: Je moet documenten hebben, paspoort,

A: Mooi! Dat geldt dus voor mij.

geboorteakte en nog meer…
B: Je moet documenten hebben, paspoort,
geboorteakte en nog meer…

A: Ik heb de documenten en alle papieren.

B: Én je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt.

Dus dat is alles?

B: Én je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt.

A: Ik heb de documenten en alle papieren.
Dus dat is alles?

A: Nou ja! Ik ben in Nederland geboren!

B: Is de optie-procedure niet wat voor jou?

A: Nou ja! Ik ben in Nederland geboren!

B: Is de optie-procedure niet wat voor jou?

A: Optie-procedure? Nooit van gehoord!
A: Optie-procedure? Nooit van gehoord!
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SPREKEN
Opdracht 15. Spreek samen!
Doe deze opdracht samen met iemand die goed Nederlands spreekt, misschien een
(taal)vriend of uw buurman.
Dubbel paspoort.

In de Nederlandse politiek is de laatste jaren discussie ontstaan over personen die twee
paspoorten hebben. In de discussie gaat het vooral over mensen die een politieke
functie bekleden: sommige politici denken dat iemand die voor Nederland werkt, niet
nog een andere nationaliteit kan hebben. Als er ooit een oorlog zou komen tussen
Nederland en het andere land, dan kan deze persoon een ‘loyaliteitsconflict’ krijgen.
Iemand kan dan zijn functie niet goed uitvoeren.
Wat vindt u?
 Heeft u twee paspoorten? Zou u kunnen kiezen tussen Nederland en uw land van
herkomst?
 Sommige politici vinden dat iedereen maar één paspoort mag hebben. Wie in
Nederland woont, moet Nederlander zijn, en mag niet nog een andere nationaliteit
hebben. Wat vindt u daarvan? Zou u het paspoort van uw land van herkomst
kunnen opgeven? Denkt u dat het een verschil maakt of iemand één of twee
paspoorten heeft?
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LEZEN
Opdracht 16. Lees de tekst.
Lees de informatietekst over naturalisatie. Beantwoord daarna de vraag van de les.
Naturalisatie
Naturaliseren betekent dat u een Nederlander wordt. Naturalisatie kan aangevraagd worden
bij uw gemeente. De gemeente neemt dan de aanvraag in behandeling. Ook de IND kijkt naar
uw aanvraag. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u een uitnodiging voor de
naturalisatieceremonie. Daar moet u heen, want daar krijgt u het papier waarop staat dat u
Nederlander bent. Met dat bewijs kunt u bij uw gemeente een Nederlands paspoort
aanvragen.
De voorwaarden om te kunnen naturaliseren veranderen soms. En voor sommige mensen
gelden andere voorwaarden dan voor andere mensen. Bijvoorbeeld voor mensen die
getrouwd zijn met iemand met een Nederlands paspoort. Op de websites van de gemeenten
kunt u de juiste informatie vinden. Ook op de website van de IND (www.ind.nl) staat
informatie.
Om een naturalisatieaanvraag in te dienen, moet u allerlei papieren en documenten
meenemen, invullen en ondertekenen. Op de website van uw eigen gemeente kunt u precies
vinden wat u mee moet nemen.

VRAAG VAN DE LES
Wat zijn de stappen in een naturalisatie-aanvraag?

Kijk voor het antwoord op pagina 19
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PRAKTIJK
Opdracht 17. Kijk in de praktijk.
Zoek de informatie over de naturalisatieprocedure op de website van uw gemeente.
-

Zoek de website van uw gemeente op internet op.
Zoek de pagina op die over naturalisatie gaat.
Wat zijn de voorwaarden voor naturalisatie?
Waar moet u naartoe als u naturalisatie wilt aanvragen?
Kunt u informatie vinden over hoe lang het duurt tussen uw aanvraag en een
antwoord van de IND?

MEER INFORMATIE ZOEKEN
U kunt heel veel informatie over naturalisatie vinden op de website van uw gemeente.
Meestal is het websiteadres van de gemeente www – naam van de gemeente – punt nl.
Bijvoorbeeld: www.amsterdam.nl.
Ook kunt u informatie vinden op de site van de IND: www.ind.nl
Niet voor alle dingen en formulieren hoeft u zelf naar de gemeente. Gemeenten hebben
vaak een digitaal loket op hun website. Daar kunt u formulieren vinden en zien wat u
allemaal moet meenemen voor de aanvraag van uw naturalisatie.
Wachten bij de gemeente duurt soms heel lang. Neem een (Nederlands) boek mee en ga
lekker lezen. Dan leert u ondertussen weer wat Nederlands! ☺
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HOE GAAT HET?
Opdracht 18. Evaluatie. Nieuwe woorden.
Kent u de woorden? Kruis aan.
□ aan de voorwaarden voldoen
□ afgeven
□ afhalen
□ boven de achttien zijn
□ de afgelopen vier jaar
□ een aanvraag indienen
□ een advies opstellen
□ gelden voor
□ gescheiden
□ het verzoek
□ in aanmerking komen voor
□ in behandeling nemen
□ persoonlijk
□ tonen
□ zich iets kunnen voorstellen

Opdracht 19. Evaluatie. Kunt u dit nu?
In deze les zoeken Sidel en Ana naar informatie over naturalisatie. Ze kijken op de website
van hun gemeente. En u? Kunt u nu ook praten over naturalisatie en het hebben van een
Nederlands paspoort? Kunt u zelf naar informatie hierover zoeken? Kunt u dat nu goed? Of
een beetje? Of vindt u het nog erg moeilijk? Zet een kruisje.
Goed

Een beetje

Moeilijk

Informatie begrijpen
over naturalisatie.
Praten over naturalisatie
en Nederlander worden.
Zelf meer informatie
zoeken over procedures
in uw gemeente.
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ANTWOORDBLAD
Opdracht 3
1. Waar
2. Niet waar
3. Waar
4. Niet waar
Opdracht 6
1. Niet waar. Je moet eerst aan een aantal voorwaarden voldoen.
2. Niet waar
3. Niet waar
4. Waar
Opdracht 7 (voorbeeld)
Dit is een voorbeeld. Vraag een vriend of vriendin om je eigen samenvatting te controleren.
Sidel en Ana moeten een presentatie houden voor hun Nederlandse les. Ze zoeken op internet
naar informatie over naturalisatie. Ze vinden dat een aanvraagprocedure veel te bureaucratisch
is.
Opdracht 8
Maak de zinnen af. Gebruik inversie.
1. heb
2. heeft
3. ben
4. hebt
5. ben
6. ben
7. heb
Kies het goede woord.
1. heeft
2. heeft
3. hebben
4. zijn
5. hebben
6. is
7. is
Opdracht 11
1. Geboorteakte
2. Gemeenteloket
3. Procedurebeschrijving
4. Verblijfsvergunning
Vraag van de les
Omdat de maatschappij steeds verandert moeten er nieuwe wetten gemaakt worden of oude
aangepast.

Sterlessen lesbrief 5 © ITTA 2010

21

