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TOETS 2: WOORDENSCHAT 

Tijd: 30 minuten

Wanneer: aan het einde van een speelfilmcursus met Alles is Liefde 

Leeruitkomst: woordenschatscore 

Voor de docent 

Print het toetsblad en deel dit uit. Leg uit dat je wilt toetsen hoeveel woorden de cursisten 
beheersen na het volgen van de cursus. Je kunt eventueel ook een paar cultuurvragen in de 
toets stoppen (zie vraag 19 en 20). 

Sleutel:

Hieronder staat de sleutel voor de meerkeuzevragen. Jij bepaalt zelf waar je het cut-off point 
voor een onvoldoende/voldoende zet. Een mogelijkheid is: 20 goed is 100% juist, cijfer 10; 12 
goed is 60% juist, cijfer 6; 11 goed is 55% juist, cijfer 5,5 (onvoldoende). 

Nr. Antwoord Nr. Antwoord Nr. Antwoord Nr. Antwoord

1 A 6 D 11 D 16 A

2 B 7 A 12 B 17 D

3 D 8 A 13 A 18 B

4 C 9 A 14 D 19 D

5 B 10 C 15 B 20 B
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Voor de cursist 

In deze meerkeuzetoets volgen 20 vragen over woordenschat die behandeld is in de cursus. 
Het doel van de toets is uit te vinden hoeveel woorden je beheerst na het volgen van de cur-
sus. Kies de best passende optie van de vier mogelijkheden. Je hebt 30 minuten de tijd.

Succes! 

Woordenschat – Alles is Liefde 

1.  ‘Doe niet zo flauw!’ Wanneer kun je dit zeggen?

 A.  Als iemand vervelend gedrag vertoont. 

 B. Als je sarcastisch wilt reageren op een uiting. 

 C.  Als iets noodzakelijk is. 

 D.  Als je iets niet pikt. 

2.  Geef de best passende betekenis van het onderstreepte woord in de volgende zin: ‘Ze 
is een flinke meid.’ 

 A.  Zij is dun. 

 B.  Zij is sterk van karakter. 

 C.  Zij hoeft niet snel te huilen. 

 D.  Zij is volwassen. 

3.  Bij welke van de volgende situaties past de uitdrukking ‘Dat deed nogal wat stof 
opwaaien’ het beste?

 A.  De burgemeester opent een nieuw bouwproject in je wijk. 

 B.  Er komt een nieuwe winkel in je woonplaats. 

 C.  In je familie wordt een kind geboren.

 D.  In de kranten staat dat een publiek figuur een buitenechtelijke relatie heeft.

4.  Wat is een synoniem van ‘kribbig’?

 A.  openbaar

 B.  problematisch

 C.  prikkelbaar

 D.  lastig
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5.  Waar kan men ‘de kade’ vinden?

 A.  In een warenhuis.

 B.  In een haven. 

 C.  In een school. 

 D.  In een café. 

6.  Wat gebeurt er als iemand ‘er flink de pas in zet’?

 A.  Zij/hij holt. 

 B.  Zij/hij stormt. 

 C.  Zij/hij struikelt. 

 D.  Zij/hij loopt stevig door. 

7.  Geef de best passende betekenis van de onderstreepte uitdrukking in de volgende zin: 
‘Hij wilde iets kopen, maar dat schoot erbij in.’

 A.  Dat bleef achterwege. 

 B.  Hij had geen tijd. 

 C.  Hij sprong plotseling op. 

 D.  Hij trok plotseling iets anders aan. 

8.  ‘Gelukkig hebben we dat achter de rug!’ In welke van de volgende situaties is het 
gebruikelijk om dit zeggen?

 A.  Als je een zware dag doorstaan hebt. 

 B. Als je een vrolijke dag doorstaan hebt. 

 C.  Als je nog een verassing voor iemand hebt. 

 D.  Als je iets achter je rug verbergt. 

9.  Wat betekent het als iemand ‘buiten westen’ is?

 A.  Die heeft een reis gemaakt.

 B.  Die heeft een vechtpartij gehad.

 C.  Die is buiten op de heide.

 D.  Die is buiten bewustzijn.

10.  Wat is ‘stuntelen’?

 A.  trakteren

 B. hard rennen

 C.  onhandig bezig zijn

 D.  knutselen
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11. ‘Mensen, laten we er een punt aan draaien.’ Wanneer kun je dit zeggen?

 A.  Als je een punt wilt bespreken. 

 B.  Als je wilt dansen.

 C.  Als je een andere draai wilt geven aan een situatie. 

 D.  Als je een einde wilt maken aan iets. 

12.  Geef de best passende betekenis van het onderstreepte woord in de volgende zin: ‘Hij 
is zo uitgekookt! Hij zorgt er hoe dan ook wel voor dat hij zijn cadeautjes krijgt.’

 A.  bang

 B.  sluw

 C.  bezorgd

 D.  geïrriteerd 

13.  ‘Hij verscheen in vol ornaat.’ In welke van de volgende situaties is het gebruikelijk om 
dit te zeggen?

 A.  Als iemand in zijn beste kleding verschijnt. 

 B.  Als iemand met al zijn vrienden en familie verschijnt.

 C.  Als iemand met zijn partner verschijnt. 

 D.  Als iemand binnenkomt met een goed humeur. 

14.  Wat is een synoniem van ‘knorrig’?

 A.  giechelig

 B.  lawaaierig

 C. rommelig

 D. narrig

15.  Wat is ‘scharrelen’?

 A.  zoeken naar een geschikte partner

 B.  losse, niet-serieuze verkering hebben

 C.  zoeken naar de ware liefde

 D.  iemand na één nacht aan de stoeprand zetten
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16.  ‘Hij is niet honderd procent.’ In welke van de volgende situaties is het gebruikelijk om 
dit te zeggen?

 A.  Als iemand geestelijk niet helemaal gezond is.

 B.  Als iemand ernstig ziek is.

 C.  Als iemand niet de score gehaald heeft, die hij wilde. 

 D.  Als iemand moet spugen. 

17.  Geef de betekenis van het onderstreepte woord in de volgende zin: ‘Hij stelde een 
domme vraag, waarop zij vinnig antwoordde.’

 A.  gereserveerd

 B.  stijfjes

 C.  snel

 D.  scherp

18.  Wat is ‘etaleren’?

 A.  In een etablissement gaan.

 B.  Naar een andere etage gaan.

 C. Tonen of laten zien. 

 D.  Heel hard studeren. 

19.  Een bekende plek waar je snacks kan eten in Nederland is:

 A.  de Beurs van Berlage 

 B. de EHBO 

 C.  de Bijenkorf 

 D.  de FEBO

20.  Voor het Sinterklaasfeest pakt men de cadeautjes vaak op een bijzondere manier in. 
Hoe noem je deze verpakking? 

 A.  de roe 

 B.  de surprise

 C.  de zak

 D.  het pakpapier 


