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1 c Vrijdag om 16.00 uur.
2 d In alle avondgroepen.
3 b Zo snel mogelijk.
4 c Via de website van het instituut.

Voorbeeld	 1 Ik ga naar de cursus Nederlands om goed Nederlands te leren.
2 Ik ga naar het strand om te wandelen.
3 Ik ga naar de bank om een rekening te openen.
4 Ik ga naar een museum om naar mooie schilderijen te kijken.
5 –
6 Ik ga naar Italië om de toren van Pisa te bezoeken.
7 Ik ga naar Parijs om vrienden te bezoeken.
8 Ik ga naar Amsterdam om te winkelen.
9 Ik ga naar China om de Chinese muur te zien.

10 –
11 Ik bel de dokter om een afspraak te maken.
12 Ik doe aan sport om gezond te blijven.
13 Ik ben op dieet om 5 kilo af te vallen.
14 Ik kijk naar het nieuws om het laatste nieuws uit mijn land te horen.
15 Ik gebruik een woordenboek om moeilijke woorden op te zoeken.
16 Ik vind het gezellig om met vrienden samen te eten.
17 Ik vind het moeilijk om Nederlands te spreken.
18 Ik vind het interessant om andere landen te bezoeken.
19 Ik vind het vervelend om mijn huiswerk te maken.
20 Ik vind het fantastisch om op vakantie te gaan.

1 a Ja.
2 a Ja.
3 b Nee.
4 c Bellen met 0900 200 12 12.
5 € 28,50 (12,00 + 7,50 + 9,00)
6 b Een e-mail sturen.

Antwoorden Thema 9 Opleiding en werk
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1 vmbo, havo en vwo
2 vwo en hbo
3 havo, vwo en mbo
4 vwo
5 vmbo
6 basisschool
7 havo
8 Een profiel is een pakket met verschillende vakken (verplichte vakken en keuze-

vakken).
9 Vanaf 5 jaar.

10 Het Cito maakt toetsen en examens.

1 b Omdat daar de beste economische faculteit van Nederland is.
2 b Omdat de basisvakken erg theoretisch zijn.
3 a De kwaliteit van hun colleges is heel verschillend.
4 c Ze werken hard aan hun studie maar hebben het ook gezellig.
5 c Hij sport twee keer per week en werkt in een broodjeszaak.

1 b Aan de hogeschool.
2 Ze heeft contact met klanten. Ze maakt planningen. Ze let op budgetten.
3 c 50 uur per week.
4 c Na 9.00 uur.
5 b Heel dynamisch maar niet altijd makkelijk.
6 c Het contact met internationale klanten.

1 b De vrijwilliger krijgt geen salaris.
2 c In vacaturebanken op internet kijken.
3 a Als u niet zeker weet welk vrijwilligerswerk u leuk vindt.
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1 Hij is ontwerper.
2 Hij heeft een huis voor zijn kat gemaakt omdat hij veel van zijn kat houdt.
3 Het is een moderne minivilla. Het is van hout gemaakt en geschilderd. Het huis 

heeft een veranda, een woonkamer op de eerste etage en een geheime gang.
4 Nee.
5 Voorbeeld: Ik vind het een beetje gek om zoiets te maken voor een huisdier.

Lezen Oefening 20


