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Antwoorden thema 1 Studie en beroep 

 

Oefening 2 

1. Met 25 procent. 

2. De economische crisis. 

3. Omdat de kansen op de arbeidsmarkt toch slecht zijn. 

4. Organisatorische en financiële problemen, want ze zijn niet goed voorbereid op 
deze grote aantallen studenten. 

5. 18 procent meer voorinschrijvingen. De definitieve cijfers zijn pas bekend in 
oktober. 

 

Oefening 3 

1 aanmeldingen 

2 gestegen 

3 ten opzichte van 

4 de oorzaak 

5 de forse stijging 

6 jongeren 

7 de arbeidsmarkt 

8 Dit komt omdat… 

9 recent 

10 pas 

 

Oefening 4 

1 c 

2 b 

3 c 

4 a 

5 b 
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6 b 

 

Oefening 5 

1. geworden – geregend – gehad – geleid – gevraagd 

2. geweest – bezocht – gemaakt – gelopen – gehad – genomen – gedronken – 
gegaan 

3. bereikt – gewonnen – genoten – gekeken – verloren 

4. begonnen – geopend – verteld - gewenst 

 

Oefening 6 

Een zeiltocht van een jaar. 

Johan Smeets heeft met zijn vrouw Linda en hun twee jonge kinderen een jaar 
naar en door de Caraiben gezeild. Hij vertelt over zijn ervaringen. 

 “Onze dochter Wiesje was drie jaar, en ons zoontje Sem acht maanden, hij kon 
nog niet eens lopen toen we aan onze reis begonnen. Ik was me ervan bewust 
dat zo’n reis niet zonder gevaar was: welke risico’s liepen wij en onze kinderen? 
Maar we hadden al langer de wens om een tijdje weg te gaan en niets te doen, 
met elke dag mooi weer en lekker op het water. Met een drukke baan en een 

gezellig leven in Nederland werd dat echter nooit concreet. Totdat we besloten 
het gewoon te doen! En snel. 

Uiteindelijk vonden we de zeilreis geweldig. We bleken een sterk team te zijn; 
saamhorig, evenwichtig, en gezellig, we hadden veel plezier. Vrienden en familie 
kwamen op bezoek, en ze stimuleerden en steunden ons. Tijdens de reis kregen 
we ook veel nieuwe vrienden. Maar het viel zeker niet altijd mee.  Je hebt het 

namelijk 24 uur per dag druk. Druk met de kinderen, want je hebt geen oppas en 
geen opa’s en oma’s in de buurt. Druk met de boot, die je moet onderhouden en 
repareren. En dan is er natuurlijk nog de reis zelf. 

De zeiltocht is in ieder geval heel goed geweest voor ons zelfvertrouwen. Sinds 
onze reis hebben we meer vertrouwen in het waarmaken van grote en kleine 
dromen. We zijn namelijk ons eigen bedrijf gestart, en dat was niet zo moeilijk 
vergeleken met de zeilreis. Ons idee voor die eigen zaak ontstond op reis. Vaak 
aten we bij een glaasje wijn allerlei lekkere hapjes. We haalden die authentieke 
gerechten naar Nederland en zo namen we ook dat vakantiegevoel een beetje 
mee. En zo begonnen we onze eigen speciaalzaak in lekkere, zomerse gerechten. 
Het kostte veel tijd om de zaak op te zetten, maar het begint nu te lopen: 
verschillende cateraars, delicatessenwinkels, horeca en supermarkten kopen bij 

ons in en zijn enthousiast. In deze droom komt alles samen: ik doe waar ik goed 
in ben en waar ik blij van word.” 
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Oefening 8 

1 Danielle woont nu samen met haar partner in Miami. OF Danielle woont nu in 
Miami samen met haar partner. 

2 In Nederland had ze een baan als personeelsconsulent. 

3 Waarom is ze naar Miami gegaan ze? 

4 Ook vindt zij het klimaat in Nederland niet fijn. 

5 Tijdens vakanties heeft ze veel leuke mensen ontmoet. 

6 Waar heb je je vriend ontmoet? 

7 Haar werk geeft haar veel vrijheid. 

8 Regelmatig komen vrienden en familie uit Nederland op bezoek. 

9 Gaan jullie in Miami trouwen? 

10 Ze wil graag een gezin beginnen.  

 

Oefening 9 

Voorbeelden van mogelijke antwoorden. 

1. Doe jij meestal de boodschappen? 

2. Vorige week zijn we een dagje naar het strand geweest. 

3. In zijn vrije tijd voetbalt hij met vrienden. 

4. Waarom gaan er dit jaar meer jongeren studeren? 

5. Tijdens haar studie kreeg Elisabeth financiële problemen. 

6. Volgende week moet ik weer aan het werk. 

7. Zullen we vanavond naar de bioscoop gaan? 

8. Zaterdag hebben we gewinkeld. Zondag zijn we naar het Louvre gegaan. 

9. Nu zijn mensen de hele dag telefonisch bereikbaar. 

10. Kan jij autorijden? 

11. Daarna wil ik een jaar naar Australië gaan. 

12. Ze speelt basketbal. 
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Oefening 13 

1. zelfstandig 

2. zich voorbereid op 

3. heeft indruk gemaakt 

4. opvoeding 

5. realiseerde zich 

6. geschikt 

7. begeleiding 

8. ondersteunen 

9. betrouwbare 

10. uitgevonden 

11. voor de lol 

12. kwam erachter 

13. met een gerust hart 

14. nuttige 

 

Oefening 14 

1. c 

2. a 

3. c 

4. Is het project betrouwbaar? Is het veilig voor kinderen van 17 of 18 jaar? 

5. a 

6. niets doen, luieren. Als je een jaartje gaat flierefluiten, doe je dat jaar niks 
bijzonders. Je gaat niet (veel) werken of studeren, maar vooral leuke dingen 
doen. 

 

Oefening 15 

1. c 

2. b 
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3. b 

4. a 2 – b 3 – c 1 

5. b – c – e 

 

Oefening 16 

1. c 

2. a 

3. c 

4. b 

5. a 

6. c 

7. d 

8. Ze treden heel veel (400 tot 450 keer per jaar) op. Rust is belangrijk. 

9. Omdat de druk op de spieren van de acrobaten heel hoog is. De spieren 
worden zwaar belast. 

10. Goed eten en genoeg slapen. 

 

Oefening 17 

1. eigenlijk 

2. voorkomen 

3. afgezegd 

4. indrukwekkend 

5. ontspannen 

6. gezamenlijk 

7. behoort tot 

8. traint 

9. nieuwsgierig 

10. een kleine drie uur 

11. onwaarschijnlijk 
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12. belasten 

13. uitdaging 

14. uitgebreid 

15. schuin 

 

Oefening 22 

Steeds als ik je zie lopen 
dan gaat de hemel een klein beetje open. 
Sterren, je laat ze verbleken 
met je ogen die altijd stralen. 
 

Jij kan de zon laten schijnen 
want je loopt langs en de wolken verdwijnen 
en als je lacht, lacht heel de wereld mee. 

(refrein) 
 

De meeste dromen zijn bedrog 
maar als ik wakker word naast jou dan droom ik nog. 
Ik voel je adem en zie je gezicht 
je bent een droom die naast me ligt. 
Je kijkt me aan en rekt je uit 
een keer in de zoveel tijd komen dromen uit! 
 

Jij moet me een ding beloven 
laat me nog lang in mijn dromen geloven. 
Zelfs als je even niet hier bent 
blijf in mijn slaap dan bij me. 
 
En als de zon weer gaat schijnen 
laat dan dat beeld wat ik heb niet verdwijnen. 
Als je zou gaan, neem je mijn dromen mee. 

(refrein) 

De meeste dromen zijn bedrog 
maar als ik wakker word naast jou dan droom ik nog. 

Ik voel je adem en zie je gezicht 
je bent een droom die naast me ligt. 
Je kijkt me aan en rekt je uit 
een keer in de zoveel tijd komen dromen uit! 
 
Ooh jij kan de zon laten schijnen 
want je loopt langs en de wolken verdwijnen. 
En als je lacht, lacht heel de wereld mee. 

 


