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Docentenmateriaal Thema 2 De samenleving: Samen of ieder voor zich? 

 

Oefening 16 

Stellingen 

1. Nederland is een goed vakantieland. 

2. Nederlands is een makkelijke taal. 

3. Nederlanders leven gezond. 

4. Nederlanders hebben veel vrije tijd. 

5. Iedereen moet automatisch orgaandonor zijn. 

6. Het openbaar vervoer moet gratis zijn. 

7. Nederlanders zijn gastvrij. 

8. Kinderen mogen pas vanaf 18 jaar alcohol drinken. 

9. Laura mag in haar eentje de wereld rondvaren. 

10. Amsterdam is de mooiste stad van Nederland. 

11. Jongens en meisjes moeten naar aparte scholen gaan. 

12. Nederlandse televisieprogramma´s zijn van slechte kwaliteit. 

13. Het is de fout van de ouders dat veel kinderen te dik zijn. 

14. Het openbaar vervoer is te duur. 

15. Nederlanders zijn sportief. 

16. Directies van grote bedrijven verdienen veel te veel geld. 

17. De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is goed. 

18. Er moeten meer snelwegen komen. 

19. Nederlanders hebben veel vrije tijd. 

20. Er is veel criminaliteit in Nederland. 

21. Je kan een taal leren via de computer. 

22. Het is goed dat je in cafés niet meer mag roken. 

23. Als je Engels spreekt, kan je in alle landen studeren of werken. 

24. Een vrouw moet thuis blijven bij de kinderen. 
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Oefening 19 

Dictoglos 

Alleen rond de wereld 

1. Laura (13 jaar) wil in haar eentje om de wereld zeilen maar de kinderbescherming 

vindt haar plan gevaarlijk. 

2. Daarom moest Laura maandag met haar vader voor de kinderrechter verschijnen. 

3. Laura heeft bijna haar hele leven op een boot gewoond en ze zeilde in haar uppie naar 

Groot-Brittannië. 

4. Haar grote droom is nu om vanaf 1 september als jongste zeilster de wereld rond te 

varen. 

5. Toen Laura alles had geregeld om op reis te kunnen, vonden haar ouders het goed. 

6. Voordat ze gaat vertrekken, wil de kinderbescherming eerst een onderzoek doen. 

7. Ze bekijken of Laura’s reis wel veilig is en of het wel goed voor haar is om twee jaar 

alleen op een boot te zitten. 

8. Toen de Amerikaanse Tania Aebi 18 jaar oud was, zeilde ze in 1985 de wereld rond. 

 


