Kamperen - traditie en
trend tegelijk
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VOORAF

Associaties over vakantie en
reizen

KIJKEN & LUISTEREN
Video over een
buurtcamping in Tilburg

IN EEN NOTENDOP:
VAARDIGHEDEN
✓
✓
✓
✓

kijken & luisteren
spreken
lezen
schrijven

THEMA’S
vakantie,
kamperen

NIVEAU
A2+/B1

SPREKEN

Video over een
buurtcamping in Tilburg

LEZEN, SPREKEN &
SCHRIJVEN
Kamperen in Nederland –
historisch bekeken en
kampeergedrag
tegenwoordig

SPREKEN

“Glamping” (“glamorous
camping”) – een nieuwe
trend; je eigen mening geven

SPREKEN & LEZEN

Plannen van een
kampeervakantie met
vrienden, vergelijken van
campings, keuze motiveren
(groepswerk)

Voor de leerkracht:
Op de volgende slides vind je uitgewerkt
lesmateriaal. Alles is bewerkbaar. Knip, plak,
kopieer en pas aan naar hartenlust.
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VOORAF

1. Beantwoord de volgende vragen voor jezelf:
a. Wat komt in je op als je aan vakantie en reizen denkt?
b. Waarmee associeer je kamperen?
c. Welk vakantietype ben jij?
2. Bespreek de antwoorden a, b en c met een medecursist
en/of in de klas.
ALTERNATIEVE OPDRACHT:
1. Vorm groepjes van vier. Pak een
groot vel papier (A3 of groter)
en verdeel het in vijf vakken.
Verdeel de vier buitenvakken
onder elkaar. Schrijf in je vak de
antwoorden op deze vragen:
a. Wat komt in je op als aan vakantie en reizen denkt?
b. Waarmee associeer je kamperen?
c. Welk vakantietype ben jij?
2. Bespreek je antwoorden en schrijf in het middenvak een
samenvatting.
3. Presenteer de samenvatting aan de klas.
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KIJKEN EN LUISTEREN (GLOBAAL)

Je kijkt naar een video uit het actualiteitenprogramma
EenVandaag van de Nederlandse omroep AVROTROS. De
bijdrage gaat over een “buurtcamping”.
1. Weet je wat een “buurtcamping” is
of zou kunnen zijn?
2. Kijk naar de video en geef aan
welke onderwerpen centraal staan.

De video / bijdrage gaat aan de ene kant over … ▪ Aan de andere kant
is … een belangrijk onderwerp ▪ Ook wordt in de video / bijdrage
ingegaan op …
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KIJKEN & LUISTEREN (EN DÉTAIL)

Lees eerst alle vragen en antwoordmogelijkheden. Kijk
dan nog een keer naar de video en omcirkel het juiste
antwoord.

1. Waarom vindt Jacqueline van Gijzen het leuk op de buurtcamping?
a. Je bent toch in een andere omgeving dan thuis.
b. Je kunt zomaar naar huis om te douchen.
c. Je hoeft niet lang met de caravan te rijden.

2. Wie mag op de buurtcamping kamperen?
a. Iedereen.
b. Mensen met een gering inkomen.
c. Gezinnen met minimaal 1 kind.
3. Wat kom je te weten over de andere vakanties van de
buurtkampeerders?

a. Een kwart gaat kamperen in Nederland of België.
b. Een kwart boekt een vliegreis.
c. Een kwart blijft thuis.
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KIJKEN & LUISTEREN (EN DÉTAIL)

4. Wat gebeurde er vroeger op het terrein van de buurtcamping?
Lees eerst de vragen en antwoordmogelijkheden. Kijk
werd
gevoetbald.
dan a.
nogEreen
keer
naar de video en omcirkel het juiste
b. Er werd
gevolleybald.
antwoord
(soms
zijn er meer juiste antwoorden).
c. Er werd getennist.
5. Wat zijn de kosten, als je op de buurtcamping wilt kamperen?
a. Je moet 75 € per nacht betalen.
b. Je mag gratis op de camping staan, als je zonder beloning tijdelijk
op de buurtcamping werkt.
c. Gezinnen mogen gratis op de camping staan.
6. Waarvoor hebben veel werknemers hun vakantiegeld nodig?
a. Om extra reizen in het voorjaar en najaar te betalen.
b. Om uitgestelde betalingen te doen of geleend geld terug te
betalen.
c. Om schoolreizen voor hun kinderen te betalen.
7. Hoe schat Dr. Roeland van Geuns de ontwikkeling van de
schuldenproblematiek in Nederland in?
a. In de toekomst zullen minder Nederlanders in de schulden zitten.
b. De schuldenproblematiek in Nederland blijft bestaan of neemt
eventueel nog toe.
c. Vooral gezinnen zullen van loonsverhogingen profiteren.
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KIJKEN & LUISTEREN (EN DÉTAIL)
ALTERNATIEVE OPDRACHT (in plaats van

2B

)

Werk met z’n drieën. Elke persoon selecteert een
van de volgende mogelijkheden:
a) bezoekers van de buurtcamping (vooral
Jacqueline van Gijzen)
b) initiatiefnemers en medewerkers buurtcamping
Tilburg (Karin Laureijssen, Paula Terpstra en
Katusha Tol)
c) onderzoeker armoede en schulden (Dr. Roeland
van Geuns)
1. Bekijk de film nog eens en maak
aantekeningen over de door jou gekozen
persoon of personen.
2. Presenteer aan je eigen groep wat je te weten
bent gekomen. De anderen stellen vragen.
3. Vat samen wat je over de buurtcamping en hun
bezoekers weet.

2D

KIJKEN & LUISTEREN (OPLOSSINGEN)

2A –eerst
1. Weet
je wat een
“buurtcamping” is
Lees
de vragen
en antwoordmogelijkheden.
Kijk
of zou
zijn?
2. de
Kijkvideo
naar en
de omcirkel
video en het
geefjuiste
aan
dan
nogkunnen
een keer
naar
welke onderwerpen
centraal
staan.antwoorden).
antwoord
(soms zijn er
meer juiste

1. Een buurtcamping is een tijdelijke camping in je eigen
woonomgeving zonder winstoogmerk. 2. Centrale onderwerpen:
redenen voor het verblijf op een buurtcamping, gedachten en
gevoelens van de bezoekers, vrijwilligerswerk en over het
algemeen groei van de kloof tussen arm en rijk.

2B - Lees eerst de vragen en antwoordmogelijkheden.
Kijk dan nog een keer naar de video en omcirkel het
juiste antwoord (soms zijn er meer antwoorden goed).
1a ▪ 2a ▪ 3c ▪ 4a ▪ 5b ▪ 6b ▪ 7b
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KIJKEN & LUISTEREN (OPLOSSINGEN)
2C – 1. Bekijk de film nog eens en maak aantekeningen
over de door jou gekozen persoon of personen.

bezoekers buurtcamping
(vooral acqueline van Gijzen)

initiatiefnemers en
medewerkers
buurtcamping Tilburg

onderzoeker armoede en
schulden

Jacqueline van Gijzen:
Karin Laureijssen,
Dr. Roeland van Geuns:
• woont vlakbij
Paula Terpstra en
• niet erg verrassend dat
• kampeert een weekend in Katusha Tol:
een groot aantal
Tilburg
• Een kwart van de
mensen niet profiteert
• gevoel dat je “toch even
mensen gaat
van de economische
weg bent”
buiten de
groei
• buurtcamping is dé
buurtcamping niet • armoede is een
vakantie van haar en haar
op vakantie om
structureel probleem
gezin
financiële redenen
voor de huishoudens
• financiële problemen
• volgens
die ermee te maken
•ALTERNATIEVE
3 jaar geleden OPDRACHT (in
initiatiefnemers
plaats van zijn
) hebben
uitgenodigd op de
arm en rijk welkom • probleem gaat zich
buurtcamping
• maakt op de
vanzelf niet oplossen
Werk met z’n drieën. Verdeel de personen a, b en c uit de film
• wil iets teruggeven (biedt
buurtcamping niet • ziet een soort
binnen
je
groep:
schminken voor kinderen
uit of je advocaat
verharding
a) aan)
Jacqueline van Gijzen – bezoeker
buurtcamping
bent of je zit al
• mogelijk groei van de
b)
Karin
Laureijssen
–
buurtcamping
Tilburg
• schaamt zich niet, in
jaren in de bijstand
groep die niet van de
c) tegendeel:
Dr. Roeland
van
Geuns – onderzoeker armoede eneconomische
schulden groei
zij en
haar
partner zijn trots
profiteert
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SPREKEN OVER DE VIDEO

1.
Bereid
omen
over
de volgende vragen met
je
Lees
eerst je
devoor
vragen
antwoordmogelijkheden.
Kijk
te spreken.
Gebruik
alleenhet
maar
danmedecursisten
nog een keer naar
de video
en omcirkel
juiste
trefwoorden.
antwoord
(soms zijn er meer juiste antwoorden).
a. In de video wordt gezegd: “Het maakt niet uit of je advocaat bent of je
zit al jaren in de bijstand. Als je je tent uitstapt, zijn we allemaal een
beetje verkreukeld.” Wat wordt met deze uitspraak bedoeld? Ben je het
ermee eens?
b. Wat zijn volgens jou de voor- en nadelen van een buurtcamping?

c. Stel dat je vanwege de coronapandemie deze zomer niet naar het
buitenland zou kunnen reizen: Zou je met je gezin of met je vrienden
op een buurtcamping willen staan? Waarom (niet)?
d. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer buurtcampings in Nederland
ontstaan. Denk je dat deze trend blijft aanhouden? Waarom (niet)?

2. Spreek met een partner over de vragen a, b, c en d.
3. Discussieer daarna in de klas over de vragen c en d.
Maak ook gebruik van de taalhulp op de volgende slide.
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SPREKEN OVER DE VIDEO

Taalhulp: je mening uitdrukken & discussiëren

JE EIGEN MENING
UITDRUKKEN
Ik vind dat …
Ik geloof dat …
Ik ben van mening dat …
Volgens mij …
Naar mijn mening …
Als je het mij vraagt, …
Ik geloof van wel / van niet.
Ik vind van wel / van niet.
VRAGEN NAAR DE MENING
VAN IEMAND ANDERS
Wat vind jij?
Hoe denk jij hierover?
Wat is jouw mening?
Kun je je standpunt (in het kort)
toelichten?

Uit: Hobbelink/Lücke 2018:60-61

HET (NIET) EENS ZIJN
Ik ben het (niet) ermee eens.
Ik ben het (niet) met je eens.
Ik denk er precies zo/heel anders
over.
Je hebt helemaal gelijk/ongelijk.
Das klopt (niet).
Dat is (niet) waar.
Dat is misschien wel zo, maar …
REAGEREN OP JE
DISCUSSIEPARTNERS
Sorry, zou je me willen laten
uitspreken, alsjeblieft?
Je zei daarnet … . Maar vind je
niet dat …?
Wat bedoel je precies?
Weet je dat zeker?
Kun je die uitspraak met
argumenten onderbouwen?
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LEZEN, SPREKEN EN SCHRIJVEN

1. Waarom zijn veel “Nederlanders zo dol op kamperen”?
Wat denk jij? Spreek met een medecursist over mogelijke
redenen.
2. Deel je vermoedens met je klas.

4

LEZEN, SPREKEN EN SCHRIJVEN

3. Lees nu het artikel “Waarom Nederlanders zo dol op
kameren zijn” op deze internetsite:
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/waaromnederlanders-zo-dol-op-kamperen-zijn/. Noem in het
kort de belangrijkste aspecten van het kamperen in
Nederland: a) vanaf de late 19e eeuw, b) na de Tweede
Wereldoorlog, c) in den jaren 60 en 70 en d) tegenwoordig.
Gebruik trefwoorden.

4. Op de volgende slides vind je twee afbeeldingen uit de
ANWB-publicatie “Nederland kampeert. Trends en
ontwikkelingen”. Vat samen wat je over het
kampeergedrag van Nederlanders te weten komt.
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LEZEN, SPREKEN EN SCHRIJVEN

Afbeelding 1:

Uit: ANWB-publicatie “Nederland kampeert. Trends en ontwikkelingen”
(2018:28)
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LEZEN, SPREKEN EN SCHRIJVEN

Afbeelding 2:

Uit: ANWB-publicatie “Nederland kampeert. Trends en ontwikkelingen”
(2018:31)
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LEZEN, SPREKEN EN SCHRIJVEN

5. Had je gelijk met je vermoedens uit opdracht 1 en 2?
6. Maak nu zelf een kleine enquête in jouw klas, school of
jouw familie over het onderwerp “kamperen” (aantal
kampeervakanties, top bestemmingen, redenen voor
het kamperen enz.). Vergelijk de resultaten met de
gegevens uit opdracht 4 (afbeeldingen 1 en 2).

4

LEZEN, SPREKEN EN SCHRIJVEN

Taalhulp: Statistische figuren en gegevens

GRAFIEKEN EN STATISTIEKEN
de grafiek
het diagram
de online poll
het cijfermateriaal
de gegevens
GETALLEN EN CIJFERS
het cijfer
het getal
het aantal
de meerderheid
de minderheid
het percentage
(De bijbehorende
werkwoordsvorm staat in de
singularis: Meer dan 30% van de
personen vindt…)
de helft (1/2), een derde (1/3),
een kwart (1/4), een vijfde (1/5)
één op de tien / één van de tien

ZIEN EN BESCHRIJVEN
Uit de grafiek / het diagram / de
gegevens …
• blijkt dat …
• valt af te lezen dat …
• kunnen we opmaken dat …
• kun je concluderen dat …
• kun je de conclusie trekken
dat …
In de grafiek / het diagram / de
gegevens ziet men dat …
VERGELIJKEN
in vergelijking met
vergeleken met
in tegenstelling tot
in verhouding tot

Uit: Hobbelink/Lücke 2018:68-69
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LEZEN, SPREKEN EN SCHRIJVEN
(OPLOSSINGEN)

4 – 3. Noem in het kort de belangrijkste aspecten van het
kamperen in Nederland: a) vanaf de late 19e eeuw, b) na de
Tweede Wereldoorlog, c) in den jaren 60 en 70 en d)
tegenwoordig.
vanaf de late 19e eeuw • kamperen: gevoel van vrijheid, natuur en
buitenlucht
Hoeveel?
• stadsbewoners wilden weg van de drukte
• alleen voor de rijke bevolking mogelijk
• vanaf 1936 registratieplicht voor
kampeerders en later oefenkampen
na de Tweede
Wereldoorlog

• goedkope tenten (van soldaten)
verkrijgbaar
• meer vrije tijd voor arbeiders
• camping werd voor iedereen mogelijk
• strenge regels, registratie en oefenkampen
bleven bestaan

in de jaren 60 en 70

• strenge kampeerregels en oefenkampen
pasten niet langer in de tijd
• tenten lichter
• eerste campers en caravans
• “vijheid, blijheid”

tegenwoordig

•
•
•
•

goedkoopste manier van vakantie
meer luxe
“glamping” (zie deel 5, slide 19)
specifieke campings voor doelgroepen

4

LEZEN, SPREKEN EN SCHRIJVEN
(OPLOSSINGEN)

4 – 4. Vat samen wat je over het kampeergedrag van
Nederlanders te weten komt.

Het kamperen was in 2017 in Nederland populair: meer dan een vijfde
van de bevolking was op kampeervakantie. Dit blijkt uit onderzoek van
NBTC NIPO Research. Van de 5,2 miljoen kampeervakanties, die
Nederlanders hebben ondernomen, vonden iets meer dan de helft in
het buitenland plaats. De lievelingsbestemming was Frankrijk, daarna
volgden op grote afstand Duitsland en Italië. De meeste
kampeervakanties in Nederland zelf vonden plaats in de provincies
Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant.

De hoofdreden voor het kamperen is volgens een enquête onder lezers
van GoCamping de darmee verbonden vrijheid (91 procent noemde dit
aspect). Ook de het buitenzijn en de natuur speelden een grote rol (76
procent). Voor de helft van de lezers is de gezelligheid en de contacten
op de camping een belangrijk aspect.
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SPREKEN

Glamping (“glamorous camping”) is een vrij nieuwe trend.
Is “glamping” volgens jou nog camping? Wat vind je
daarvan? Geef (mondeling) commentaar!

Houden jullie van kamperen, maar ook wel van een beetje
luxe? Ontdek dan nu de nieuwste rage op kampeergebied:
glamping! Glamping staat voor 'glamorous camping',
oftewel super-de-luxe kamperen. Je combineert het vrije
gevoel van kamperen met een verblijf in een ruime, luxe
tent, die van alle gemakken is voorzien. Kies je voor een
glamping vakantie, dan wacht je een heerlijke
kampeervakantie die qua luxe niet onderdoet voor een
hotel. Zo zijn de luchtbedden verleden tijd als je kiest voor
glamping. In de ruime, luxe glamping accommodaties
wachten je boxspringbedden, aparte kinderslaapkamers,
designmeubels, een uitgebreid kookfornuis en een
koelkast met bubbels. Sommige accommodaties hebben
zelfs hun eigen douche en toilet.

Uit: https://www.kidsvakantiegids.nl/glamping
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SPREKEN EN LEZEN

Werk met z’n vieren.
Situatie: Jullie willen in de zomervakantie een week of
en lang weekend samen gaan campen. Jullie hebben
geen auto, camper of caravan. Jullie budget voor de
camping is in totaal 400 € (100 € per persoon). Gelukkig
hoef je dank een tegoedbon van de Nederlandse
Spoorwegen geen vervoerskosten binnen de Europese
Unie te batalen.
1. Bespreek binnen je groep wat voor jullie belangrijk is
(bv. welk land, grootte en ligging van de camping,
sportmogelijkheden, enz.). Leg vast aan welke eisen
de camping in ieder geval moet voldoen.
2. Iedereen zoekt op https://www.anwbcamping.nl/ of
een andere betrouwbare internetsite naar een
camping die aan de door jullie vastgelegde eisen
voldoet. Tip: De ANWB-site biedt daarvoor een aantal
filters. Kies één camping die jij bijzonder geschikt
vindt en die je aan je groep wilt voorstellen.
3. Jullie komen als groep weer bij elkaar. Iedereen
presenteert zijn favoriete camping. De groepsleden
stellen vragen. Vergelijk de campings en weeg af
welke voor- en nadelen ze hebben. Neem als groep
een beslissing.
4. De groepen stellen hun gekozen camping in de
klas/cursus voor en motiveren hun beslissing.
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