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Herhalingsoefeningen De sprong, Thema 4 

 

Lezen 

Oefening 1 

Deze tekst gaat over sociale netwerken op internet. 

 

Lees de vragen. Lees de tekst. Beantwoord de vragen.  

 

1. Welke sociale netwerken worden er in het artikel genoemd? 

1. ___ 

2. ___ 

3. ___ 

4. ___ 

 

2. Waarvoor gebruiken ouderen sociale netwerken? 

a. om bekend te worden 

b. professioneel 

c. privé 

 

3. Welk sociale netwerk is het populairst onder Nederlandse ouderen? 

__________________ 

 

4. Waarmee lopen Nederland en België achter op Groot-Brittannië?  

 

a. In Groot-Brittanië gebruiken de ouderen sociale netwerken voor 

professionele doeleinden. 

b. In Nederland en België zijn ouderen minder bekend met sociale 

netwerken. 

c. In Nederland en België is Linkedin niet zo populair als in Groot-

Brittanië. 

 

 

5. Wat bewijst het onderzoek volgens Steven van Belleghem? 

a. Sociale netwerken worden steeds meer door ouderen gebruikt. 

b. Sociale netwerken zijn niet zo geschikt voor ouderen. 

c. Sociale netwerken zullen in de toekomst interactiever worden. 

 

6. Met wie willen ouderen communiceren via sociale netwerken? 

______________________ 

 

 

Surfende ouderen kennen vooral Hyves  

 

RIJSWIJK - Van de vijftigplussers in Nederland die op internet zitten, 

behoort 22 procent, ofwel 869.000 mensen, tot één sociaal netwerk. 

Hyves is onder deze doelgroep het meest populair.  

 

Dat blijkt uit een onderzoek naar de bekendheid en het gebruik van sociale 

netwerken in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.  

 

LinkedIn 

Na Hyves is ook LinkedIn populair onder ouderen. Zij gebruiken de sociale 

netwerken voor privédoeleinden en veel minder professioneel. Vergeleken met 

Groot-Brittannië lopen Nederland en België achter wat betreft de bekendheid met 

de netwerken en het lidmaatschap. In het Verenigd Koninkrijk kent bijna elke 

surfende 50-plusser in ieder geval Facebook (93 procent) en MySpace (90 

procent). 
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Kennis 

Volgens de onderzoekers is er een groot verschil tussen de sociale netwerken die 

de ouderen kennen en de netwerken waar ze echt lid van zijn. MySpace kennen 

de meeste mensen (38 procent). Slechts 5 procent heeft er ook een profiel. 

"Ook bij Facebook zien we een hoge bekendheid (17 procent), maar een lage 

activiteit: slechts 1 procent. De bekendheid van Hyves is met 13 procent laag, 

maar telt met 8 procent wel de meeste leden", zegt Steven van Belleghem, één 

van de onderzoekers. 

 

Mythe 

Hij vindt dat met het onderzoek de mythe dat sociale netwerken en interactieve 

websites alleen door jongeren worden gebruikt, wordt ontkracht. 

"Hyves is vandaag al populair bij 50-plussers en dit zal in de toekomst alleen 

maar stijgen. Veel mensen uit deze doelgroep beseffen erg goed dat lid zijn van 

een sociaal netwerk nodig is om te communiceren met jongeren en de meesten 

vinden het bovendien erg leuk", aldus Van Belleghem die meent een duidelijke 

stijging te zien onder ouderen die gebruik maken van sociale netwerken. 

 

Naar: http://www.nu.nl/internet/1953457/surfende-ouderen-kennen-vooral-

hyves.html  

23 april 2009 

 

 

Schrijven 

Oefening 2 

Schrijf een artikel van ongeveer 100 woorden over sociale netwerken.  

U schrijft het artikel voor bejaarden (mensen van 65 jaar en ouder). 

Leg in het artikel uit wat een sociaal netwerk is en waarom een sociaal netwerk 

interessant is voor ouderen. 

Denk bij uw formulering aan de doelgroep: bejaarden die niet veel weten van het 

thema.  

 

 

Lezen 

Oefening 3 

 

Lees de vragen. Lees de tekst. Beantwoord de vragen 

 

1. Waarom kijken kinderen meestal op drukke momenten van de dag naar de 

televisie? 

a. Omdat ze dan moe zijn. 

b. Omdat hun ouders dan iets anders kunnen doen. 

c. Omdat ze daarna naar school moeten. 

 

2. Wanneer heeft televisiekijken een negatieve invloed op kinderen? 

Waarom?  

 

___________________________________________________________

 __________ 

 

3. Wat kunnen kinderen onder de vier jaar nog niet? 

a. Alleen televisie kijken. 

b. Vragen over televisiefiguren beantwoorden. 

c. Verschil maken tussen realiteit en fantasie. 

 

http://www.nu.nl/internet/1953457/surfende-ouderen-kennen-vooral-hyves.html
http://www.nu.nl/internet/1953457/surfende-ouderen-kennen-vooral-hyves.html
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4. Welke functie hebben superhelden voor kinderen?  

 

___________________________________________________________

 ___________ 

 

Had u als kind een superheld? Zo ja, wie was dat? Wat vond u bijzonder 

aan hem of haar? 

 

5. Wat vindt u van de tips voor ouders? Waarom?  

 

___________________________________________________________

 ____________ 

 

 

Kinderen en televisie 
 
Tegenwoordig worden er non-stop televisieprogramma’s aangeboden en 

ook voor kinderen is er op vrijwel ieder moment van de dag wel een 

programma. Kinderen kijken vaak op drukke momenten binnen het gezin 

televisie, voor het naar school gaan en tijdens het eten koken. De ouders 

hebben dan even hun ‘handen vrij’ om voor het gezin te zorgen.  

 

Invloed van televisie 

De televisie is een medium dat niet meer uit onze tijd is weg te denken en waar 

iedereen gebruik van maakt. Uit de duizenden onderzoeken naar de invloed van 

televisie op kinderen blijkt steeds opnieuw dat kinderen die méér dan twee uur 

per dag tv-kijken, zich minder goed ontwikkelen dan hun leeftijdgenoten die 

minder kijken. Als kinderen te veel voor de televisie zitten gaat dat ten koste van 

andere activiteiten die nodig zijn voor hun ontwikkeling, zoals spelen, lezen, 

sporten, knutselen, muziek luisteren enz. De effecten van televisie zijn 

afhankelijk van het soort programma’s waarnaar een kind kijkt. Bij jonge 

kinderen is het van belang dat de ouders beseffen dat hun kind het onderscheid 

nog moet leren tussen echt en niet echt. Tot een jaar of vier geloven kinderen dat 

alles op televisie echt is. Fantasiefiguren wonen in de televisie en kinderen 

reageren enthousiast op de vragen van deze figuren. Pas vanaf een jaar of zeven 

begrijpen kinderen dat iets engs op televisie niet echt is maar gespeeld. 

 

Voorbeeldfunctie 

Kinderen hebben superhelden die ze in hun spel imiteren. Dit is normaal en het 

heeft een aantal belangrijke functies voor de emotionele en sociale ontwikkeling 

van een kind. Vroeger haalden de kinderen hun helden uit boeken of uit het 

dagelijks leven. Nu kiezen de meeste kinderen een televisiefiguur als superheld. 

Kinderen kopiëren in hun spel het gedrag van hun helden. Hoe gewelddadiger de 

superhelden zijn, hoe groter de kans is dat het superheldspel ook gewelddadig is. 

 

Tips voor ouders 

- Is je kind jonger dan 4 jaar? Kijk dan altijd samen naar de televisie. 

- Kijk met je kind mee om het geweld in de serie te relativeren. Leg uit dat 

het getoonde geweld in het echte leven pijn doet en iemand kan 

verwonden. Help hem zoeken naar geweldloze oplossingen voor de 

problemen die zich in de serie voordoen. 

- Stimuleer het nadenken over een televisieserie. Zo leer je de kinderen op 

een kritische manier met de televisie om te gaan. Het uiteindelijke doel is 

toch dat ze zelfstandig en verantwoord televisie kunnen kijken. 

- Kijk selectief, kijk mee en praat erover.  

- Gebruik de kijkwijzer. 
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Schrijven 

Oefening 4 

U leest onderstaand bericht op internet: 

 

Ik ben vader van twee kinderen: een zoon van zeven en een dochter van vier. 

Mijn kinderen kijken naar mijn idee veel te veel televisie! ’s Ochtends kijken ze 

minimaal een halfuur en ’s middags nog eens anderhalf uur naar verschillende 

kinderprogramma’s. Als ik zeg dat ik de televisie uitzet, beginnen ze te 

schreeuwen: ‘Papa, niet doen!’ en worden ze echt boos. Mijn vrouw vindt het 

geen probleem dat ze zo veel televisiekijken. Wat vinden jullie? 

 

U besluit te reageren op dit bericht. Schrijf een reactie van 70 tot 100 woorden. 

 

Oefening 5 

Vocabulaire/ schrijven 

 

Maak de zinnen af. 

1. Hij probeerde 

_________________________________________________________. 

Toen werd hij betrapt. 

 

2. We weten niet zeker 

___________________________________________________________

__________.                                                                                                 

 

Volgens mij komt hij morgen terug maar volgens Ella komt hij pas 

zaterdag. 

 

3. Omdat er de laatste tijd steeds meer concurrentie tussen producenten van 

mobiele telefoons, 

 

___________________________________________________________

 ___________________________. 

 

4. ___________________________________________________. Daarom 

heeft de politie maatregelen genomen. 

 

5. We stellen het erg op prijs dat 

___________________________________________________________. 

 

6. Kunt u me zeggen ___________________________________________? 

Ik weet niet hoe ik hem kan bereiken. 

 

 

7. Weet jij 

_______________________________________________________? Ik 

ben hem gisteren kwijtgeraakt. 

 

8. _________________________________________. Ze heeft namelijk net 

een nieuwe mobiele telefoon gekocht. 

 

 

9. Ik heb vanochtend in de krant gelezen dat 

____________________________________________________. 

 

10. ___________________________________________________________

________________. Dat was toevallig! 
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11. Tim heeft niet genoeg geld om 

___________________________________________________________

____. 

 

12. ___________________________________________________________

_____. Mijn vriendin was er erg blij mee! 

 

 

13. Terwijl Sandra haar vriend een sms’je stuurt, 

___________________________________________________. 

 

14. __________________________________________________________. 

Ze hebben er veel geld aan uitgegeven. 

 

15. We zagen in één oogopslag dat 

___________________________________________________________

___. 

 

 

Vocabulaire 

Oefening 6 

Vul onderstaande woorden in de goede zin in de goede vorm in. 

 

de aanbeveling – bezuinigen – de boete – de gespreksstof – de hangjongere – de 

inbreker – de maatregel – namelijk – onschuldig – ontslaan – op de hoogte 

blijven van – raadplegen – tegelijk – verslaafd zijn aan 

 

1. Kees F. wordt verdacht van aanranding, maar volgens zijn advocaat is 

Kees  _____________________. Er is geen enkel bewijs gevonden. 

2. Peter kreeg een _____________________ van 35 euro toen hij zonder 

verlichting fietste. 

3. Voetbalclubs nemen ______________ tegen agressieve 

voetbalsupporters. ZE krijgen een stadionverbod, als de politie ze 

arresteert. 

4. Als ik bij mijn moeder ben, hebben we altijd veel ___. We praten urenlang 

over wat er op het werk en in de familie is gebeurd. 

5. Hoe ______ jullie _____ _____ _____ _____ de situatie in jullie eigen 

land? Kijk je dagelijks op internet of heb je contact met familieleden of 

vrienden daar? 

6. Sinds Maria geen werk meer heeft, moet ze _______________ op haar 

boodschappen. Ze koopt nu veel producten op de markt. 

7. Ik kan koken en bellen ___________________________. Terwijl ik 

spaghetti kook, praat ik aan de telefoon met mijn vrouw. 

8. Op het pleintje zitten vaak ______________. Ze zitten daar ’s avonds te 

praten en te roken. Veel wijkbewoners vinden dat vervelend. 

9. We hebben het abonnement op de krant opgezegd. We lezen het nieuws 

_________________ steeds vaker op internet. 

10. Sinds de economische crisis heeft onze directeur al vijftien medewerkers 

_________________. 

11. _______________ u regelmatig uw woordenboek als u uw huiswerk 

maakt? 

12. Ik heb een profiel aangemaakt op LinkedIn op __________________ van 

Saskia. Volgens haar biedt dat nieuwe kansen voor mijn carrière. 

13. Bij de buren is vannacht ingebroken. De _____________________ 

hebben een laptop, geld en bankpasjes meegenomen. 
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14.  Claire _____ _______ ______ chocola. Ze neemt elke dag een stukje bij 

haar koffie. 

 
Oefening 7 

 

Zoek de synoniemen bij elkaar. 

het advies – de bekeuring – behoudend – zeer – iets heel duidelijk maken – de 

carrière – ongevaarlijk – goed vinden – niet nodig – verwijderen – gelijktijdig – 

juist – uitgebreid – een puntje van kritiek 

 

1. onschuldig  _______________ 

2. uitvoerig  _______________ 

3. in hoge mate  _______________ 

4. de boete  _______________ 

5. overbodig  _______________ 

6. tegelijk  _______________ 

7. de loopbaan  _______________ 

8. de kanttekening _______________ 

9. conservatief  _______________ 

10. schrappen  _______________ 

11. de aanbeveling _______________ 

12. op prijs stellen _______________ 

13. in kaart brengen _______________ 

14. terecht  _______________ 

 

Oefening 8 

Werk in drietallen. Beantwoord onderstaande vragen. 

 

1. Dwalen uw gedachten weleens af tijdens de les? 

2. Hebt u weleens iemand betrapt? Zo ja, Waarop? 

3. Bent u weleens bij een ongeluk betrokken geweest? 

4. Hebt u weleens een boete gehad? Zo ja, waarvoor? 

5. Zijn er in uw buurt hangjongeren? 

6. Kunt u kort uw loopbaan beschrijven tot nu toe? 

7. Hoe blijft u op de hoogte van het laatste nieuws? 

8. Wat vindt u een schande? 

9. Kunt u twee dingen tegelijk doen? 

10. Bent u verslaafd aan iets? Zo ja, waaraan? 

 

Luisteren 

Oefening 9 

 

A Luister naar het lied Zeven brieven van de zanger Arne Jansen. 

 

1. Voor wie zijn de zeven brieven? 

a. voor de moeder van de zanger 

b. voor de vriendin van de zanger 

c. voor de ex-vriendin van de zanger 

 

2. Wat staat er in de brieven, denkt u?  _____________________ 

 

B Luister nog een keer en maak de tekst compleet. 

 

Arne Jansen – Zeven brieven 

 

Zeven brieven heb ik jou geschreven 

Zeven brieven uit dat ___ land 
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Maar een antwoord heb ik nooit gekregen 

Eenzaam sta ik aan het ___ strand. 

 

Iedere keer denk ik weer 

Ach, ___ doe jij m'n hart zo’n pijn? 

___ wil je niet meer bij me zijn? 

 

Iedere keer denk ik weer 

Als ik kon dan vloog ik ___ naar jou 

Om te zien of jij nog van me houdt. 

 

Zeven brieven heb ik jou geschreven 

Zeven brieven uit dat ___ land 

Maar een antwoord heb ik nooit gekregen 

Eenzaam sta ik aan het ___ strand. 

 

Ik zie schepen gaan en schepen komen 

Maar helaas, jij bent er ___ niet bij 

't is voorbij met alle m'n ___ dromen 

Want jij houdt niet ___ meer van mij.  

 

Iedere keer dan denk ik 

___ doe je m'n hart zo’n pijn? 

___ wil jij niet meer bij me zijn? 

 

Iedere keer dan denk ik 

als ik kon dan vloog ik ___ naar jou 

Om te zien of jij nog van me houdt. 

 

Zeven brieven heb ik jou geschreven 

Zeven brieven uit dat ___ land 

Maar een antwoord heb ik nooit gekregen 

Eenzaam sta ik aan het ___ strand. 

 

Grammatica 

Oefening 10 

Geef antwoord op onderstaande vragen. Gebruik in uw antwoord: hij / hem / het 

/ ze / er /daar. 

 

Voorbeeld Is dit woordenboek van u?    Ja, het is van 

mij. 

  Bent u blij met uw nieuwe woordenboek?  Ja, ik ben er blij 

mee. 

 

1. Feliciteert u uw collega met zijn verjaardag? 

2. Wanneer is Patrick met roken gestopt? 

3. Lezen jullie elke dag de Volkskrant? 

4. Hebt u zich goed op het examen voorbereid? 

5. Wachten jullie al lang op de bus? 

6. Waar liggen uw sleutels? 

7. Hoeveel tijd besteden jullie aan surfen op internet? 

8. Wanneer heeft u mij die sms gestuurd? 

9. Hebt u de laatste film met Tom Cruise gezien? 

10. Bent u bang voor honden? 

11. Hebt u last van de muziek van uw buren? 

12. Heb je de nieuwe cd van Coldplay gekocht? 

13. Staat het huis van jullie buren te koop? 
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14. Hoeveel kostte uw fiets? 

15. Zet u uw fiets altijd goed op slot? 

16. Hebben jullie van de vakantie genoten? 

17. Hebben jullie zin in een kopje koffie? 

18. Waar hebt u uw computer gekocht? 

 

Lezen 

Oefening 11 

 

Lees de vragen. Lees de tekst. Beantwoord de vragen. 

 

A 

1. Hoeveel procent? 

 

_____ % van de managers met een tablet is meer in zijn vrije tijd gaan 

werken. 

_____ % van de managers met een smartphone is meer in zijn vrije tijd 

gaan werken. 

_____ % van de vrouwelijke managers met een smartphone is meer gaan 

werken. 

_____ % van de mannelijke managers met een smartphone is meer gaan 

werken. 

bij _____ % van de vrouwelijke managers heeft de smartphone vooral een 

sociale functie. 

bij _____ % van de mannelijke managers heeft de smartphone vooral een 

sociale functie. 

_____ % van de managers leest de mail bij het opstaan. 

 

2. Waarom zorgt een smartphone voor een flexibeler werkklimaat? 

 

___________________________________________________________

_____________________________ 

 

Meer aan het werk door smartphone 

 

Managers werken vaker door buiten kantoortijden omdat ze een smartphone of 

tablet hebben. Vooral het werken op een tablet is populair: een kwart van de 

managers met een tablet geeft aan meer in privétijd te zijn gaan werken. Van de 

smartphonebezitters is 21 procent meer gaan werken in de eigen tijd. Dat blijkt 

uit een onderzoek onder ruim driehonderd Nederlandse managers. 

 

Tijdens het koken nog even dat mailtje van de baas lezen. ’s Avonds op de bank 

snel die presentatie voor morgen afmaken, of via mobiel internet wat 

verkoopcijfers checken. “De opkomst van smartphones en andere mobiele devices 

brengt een flexibeler werkklimaat met zich mee”, zegt Erik Leene, directeur van 

het onderzoeksbureau. “Het is makkelijker om thuis of onderweg even door te 

werken. De behoefte aan tijd- en plaatsonafhankelijke toegang tot informatie 

neemt daardoor weer verder toe. Informatie moet overal en altijd beschikbaar 

zijn.” 

 

Vooral vrouwelijke managers pingen, e-mailen en internetten veel op hun 

telefoon: 24 procent van de vrouwen geeft aan door de smartphone meer te zijn 

gaan werken, tegenover twintig procent van de mannen. Overigens neemt de 

smartphone bij vrouwen vaker een sociale functie in dan bij mannen: bij 65 

procent ligt de nadruk op privégebruik (50 tot 100 procent van de activiteiten), 

terwijl maar 54 procent van de mannen aangeeft de smartphone meer privé dan 

zakelijk te gebruiken. 
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En de tablet? Die blijkt vooral mannen uitkomst te bieden. Evenveel mannelijke 

als vrouwelijke managers geven aan meer te zijn gaan werken buiten kantoortijd 

door een tablet. “Met de tablet wordt het nu zelfs voor mannen makkelijk om te 

multitasken”, aldus Leene. 

 

Overal en altijd informatie checken wordt steeds makkelijker. Wat kwam nog 

meer uit het onderzoek naar voren? 

• 1 op de 5 managers checkt zijn of haar e-mails en berichten binnen 5 minuten 

na het wakker worden op de smartphone. 

• 39 procent van de tijd wordt de smartphone gebruikt voor primaire functies als 

bellen en sms’en. 32 procent van de tijd wordt de smartphone gebruikt voor e-

mailen en mobiel internet. 

• 76 procent van de smartphone-markt wordt gedomineerd door 3 type 

smartphones: de iPhone, BlackBerry en Android. 

• Voor de tablet geldt: 91 procent van de markt wordt gedomineerd door 3 type 

tablets: de iPad, de Blackberry Playbook en de Samsung Galaxy. 

• Van de managers heeft 66 procent de beschikking over een iPad. 

 

http://www.metronieuws.nl/algemeen/meer-aan-het-werk-door-

smartphone/SrZkhb!dgZcmPsLFN0Jc/  

augustus 2011 

 

 

B 

Werk in tweetallen of kleine groepjes. Bespreek onderstaande vragen. 

 

1. Hebt u zelf een smartphone of een tablet? Zo ja, wat doet u er allemaal 

mee? Zo nee, waarom niet? 

2. Wat vindt u van de resultaten van het onderzoek? Vindt u het een goede 

ontwikkeling dat mensen meer tijd aan hun werk besteden? 

3. Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van smartphones en tablets? 

 

 

 

 

 
 

http://www.metronieuws.nl/algemeen/meer-aan-het-werk-door-smartphone/SrZkhb!dgZcmPsLFN0Jc/
http://www.metronieuws.nl/algemeen/meer-aan-het-werk-door-smartphone/SrZkhb!dgZcmPsLFN0Jc/

