
Antwoorden thema Communicatie 

Oefening 2 

1. gespreksstof 

2. loopbaan 

3. Degene die 

4. raadpleegt 

5. conservatief 

6. aandacht schenken 

7. bruikbaarheid 

8. een kanttekening / kanttekeningen 

9. media 

10. hangjongeren 

11. aanbeveling 

12. op de hoogte blijven 

13. onderscheiden 

14. gedachtegang 

 

Oefening 3 

1. 

1 conservatief 

2 media 

3 niet herkenbaar 

4 aanbevelingen 

5 toekomst 

2. d 

3. b 

4. televisie – krant – internet – radio 



5. Het is gespreksstof en het is bruikbaar voor hun studie en loopbaan. 

6.  b 

7. Jongeren herkennen zich niet in de kranten. Jongeren komen niet vaak in het nieuws en als ze in 

het nieuws komen is dat vaak negatief. 

8.  

1. Kranten moeten weten op welke groep jongeren ze zich willen richten. 

2. Ze moeten de relatie met de jongeren verbeteren.  

3. Ze moeten creatiever omgaan met de vormgeving van de krant. 

9. Ja, als ze de aanbevelingen opvolgen, hebben kranten een toekomst. 

 

Oefening  6 

1. Ik heb in de krant gelezen dat jongeren nieuws nog altijd belangrijk vinden. 
2. Eric zegt dat hij een eigen website heeft gemaakt. 
3. Eric vraagt zich af of jij ook een eigen website hebt. 
4. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren het nieuws via internet  volgen. 
5. Caroline en Ben zeggen dat ze internet op hun mobiele telefoon hebben. 
6. Mag ik vragen waarom jullie thuis geen draadloos internet hebben? 

7. Kunt u me vertellen welke websites u vaak bezoekt? 

8. Ik vind dat jongeren weinig in het nieuws komen. 
9. Ik weet niet of Stephanie gisteren het nieuws heeft gezien. 
10. Ik geloof dat het NOS-journaal een nieuwe presentator krijgt. 

 
Oefening  7 
Voorbeelden 

1. Wat heb je gestudeerd? Ze wil weten wat je gestudeerd heb. Ik heb psychologie gestudeerd. 
Hij zegt dat hij psychologie heeft gestudeerd. 

2. Welke droom wil je nog waarmaken? Kun je ons vertellen welke droom je nog wil 
waarmaken? Ik wil een jaar in Amerika studeren. Ze zegt dat ze een jaar in Amerika wil 
studeren. 

3. Wat heb je afgelopen weekend gedaan? Mag ik vragen wat je afgelopen weekend hebt 
gedaan? Ik ben in Brussel geweest. Hij zegt dat hij in Brussel is geweest. 

4. Wat doe je in je vrije tijd? Hij vraagt zich af wat je in je vrije tijd doet. Ik voetbal twee keer per 
week. Hij zegt dat hij twee keer per week voetbalt. 

5. Woon je in een leuke buurt? Ze wil weten of je in een leuke buurt woont.  Ik woon in een 
leuke, rustige buurt. Ze vindt dat ze in een leuke, rustige buurt woont. 

6. Waar heb je op de middelbare school gezeten? Mag ik vragen waar je op de middelbare 
school hebt gezeten? Ik heb ik Lissabon op de middelbare school gezeten. Hij zegt dat hij in 
Lissabon op de middelbare school heeft gezeten. 

7. Welk klimaat heeft uw land? Hij wil weten welk klimaat uw land heeft. Mijn land heeft een 
droog en warm klimaat. Ze zegt dat haar land een droog en warm klimaat heeft.. 

8. Wat vindt u van de cursus Nederlands? Kan je ons zeggen wat je van de cursus Nederlands 
vindt? De cursus is moeilijk maar ook leuk. Hij vindt dat de cursus moeilijk maar ook leuk is. 



9. Wat is uw favoriete sport? We vragen ons af wat je favoriete sport is. Ik houd van schaatsen. 
Hij zegt dat hij van schaatsen houdt. 

10. Wat voor een mobiele telefoon heb je? Kun je me vertellen wat voor een mobiele telefoon je 
hebt? Ik heb een Nokia. Ze zegt dat ze een Nokia heeft. 

 
Oefening  8 
Voorbeelden 

1. Weet u misschien op welke website we kunnen zoeken? 

2. Ik zag gisteren op het journaal op televisie dat er in Athene een bom is ontploft. 
3. Kunt u me zeggen waar Anna en Thomas wonen? 

4. Ik denk dat ze ziek is. 
5. Weet jij of je met de trein naar Texel kan? 

6. We hebben gehoord dat jullie niet naar ons feest kunnen komen. 
7. Ik wil graag weten wat het huiswerk voor de volgende les is. 
8. Carmen weet niet wat Peter op dit moment doet. 
9. Ik geloof niet dat dat realistisch is. 
10. Ik vraag me af of ik dat kan betalen. 

 
Oefening 10 

1. wet 
2. betrapte 
3. schakel 

4. cel 
5. dwaalden af 
6. namelijk 
7. stuur 
8. terecht 
9. in kaart gebracht 
10. boete / bon 
11. tegelijk 
12. is betrokken bij 
13. echter 
14. maatregelen 
15. Aan de hand van 

 
Oefening 11 

1. b 
2. Omdat je een hand tekort komt en omdat je aandacht afdwaalt. 
3. Ze laat onderzoeken bij hoeveel ongelukken bellende fietsers betrokken zijn. 
4. Omdat het op dit moment niet bij wet verboden is om met een mobieltje aan het 

oor te fietsen. 
 

Oefening 13 
Voorbeelden 

1. Om met vrienden te bellen. 
2. Ik vind het leuk om sportprogramma’s te zien. 
3. Om niet verkeerd te rijden. 
4. Om te zeggen dat ik wat later kom. 
5. De docent vraagt om oefening 6 te maken. 

6. Om informatie op te zoeken. 
7. Om huiswerk te maken. 
8. Het is te koud om buiten te zwemmen. 
9. Om het Staatsexamen te halen. 
10. Om de luisteroefeningen te doen. 
11. Ik vind het leuk om met vrienden uit te gaan. 



12. Om aan de universiteit te kunnen studeren. 
13. Om in de trein te werken. 
14. Ik vind het interessant om naar documentaires over dieren te kijken. 
15. Ik vind het moeilijk om Nederlands te praten. 

16. Ik heb te weinig tijd om mijn huiswerk te maken. 
 
Oefening 14 
Voorbeelden 

1. Ik stuur je een sms om je te feliciteren. 
2. Jan surft op internet om een hotel te reserveren. 
3. Mijn opa kijkt televisie om het nieuws te volgen. 
4. Wij vinden het vervelend om formulieren in te vullen. 
5. Ellen luistert naar de radio om haar Nederlands te verbeteren. 
6. Mustafa heeft geen zin om de badkamer schoon te maken. 
7. Jasmijn belt de bioscoop om vier kaartjes te reserveren. 
8. Robert en Susan doen onderzoek om een medicijn voor deze ziekte te 

ontwikkelen. 

9. Ella gebruikt haar laptop om haar huiswerk te maken. 
10. Rosa vindt het leuk om op zaterdag te winkelen. 

 
Oefening 16 
A 
 

1 11.000 

2 Omdat steeds meer mensen e-mailen in plaats van brieven sturen. Ook hebben ze 
concurrentie gekregen van andere postbedrijven. 

3 3100 
4 Medewerkers van TNT gaan staken 
5 Hij vindt dat TNT niet plotseling zoveel mensen kan ontslaan. 
6 Studenten brengen de post even snel rond en dan zie je ze niet meer. Die praten niet met 

de bewoners. De echte postbodes wel, die hebben meer contact met de mensen in de 
wijk.  

7 Postbodes hebben een sociale functie in de wijk. Hij krijgt regelmatig ene 
kopje koffie aangeboden 

8 Oudere en alleenstaande buurtbewoners. Mensen die de hele dag thuis zitten 
en eenzaam zijn. 

9 Nee, de baas interesseert dat niet. 

10 We gaan door met actie voeren totdat die belachelijke plannen van het management van 

tafel zijn! 

B 

1 TNT-Post gaat 11.000 medewerkers ontslaan. 
2 Het bedrijf moet minder geld uitgeven. 
3 Het bedrijf wil de postbodes in vaste dienst ontslaan en werkstudenten 

aannemen. 
4 Er zijn andere postbedrijven gekomen. Dat zijn concurrenten van TNT. 
5 De vereniging die opkomst voor de belangen van de werknemers organiseert 

een staking. De werknemers werken niet om zo hun werkgever te dwingen om 
hun plannen te veranderen. 

6 Ik vind het heel erg wat er nu gebeurt. 
7 Je kunt toch niet plotseling zoveel mensen ontslaan? 
8 Je praat even met de mensen, en dat vinden mensen fijn. 
9 In mijn wijk wonen veel oudere mensen die alleen wonen. 
10 We stoppen niet, we gaan door met onze actie. 

 



 
Oefening 17 

1.  d 
2. Madrid – Moskou – Lissabon – Praag - Londen 

3. geen van deze 
4.  

 
Blof – Liefs uit Londen 

Van de wereld weet ik niets 
Niets dan wat ik hoor en zie, 

niets dan wat ik lees. 
Ik ken geen andere landen, 
zelfs al ben ik er geweest. 
Grote steden ken ik niet 
behalve uit de boeken, behalve van tv. 
Ik ken geen andere stad dan de stad 

waarin ik leef. 
 
Zij stuurt me kaarten uit Madrid 
en uit Moskou komt een brief, 
met de prachtigste verhalen 
Oh God, wat is ze lief 
Gisteren uit Lissabon "ik mis je" en een zoen. 
Vandaag uit Praag een kattenbel, want er is zoveel te doen. 
En morgen,  
als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, 
dan stort ze mijn hart vol met al het liefs uit Londen. 
 
Van de wereld weet ik niets 
Niets dan wat ik hoor en zie,  

niets dan wat ik voel. 
Ik leef van dag tot dag, 
zonder vrees en zonder doel. 
Verre landen ken ik niet 
behalve uit mijn atlas, die droom ik elke nacht 
maar ik droom alleen de landen 
waar ze ooit aan me dacht. 
Als een mooi en groot geloof 
aan de muur van mijn gedachten 
hangt een wereldkaart te wachten 
tot ze terugkomt. 
Met haar reizen in mijn hoofd 
steek ik vlaggen in de aarde, 

dezelfde kleur, dezelfde waarde. 
 
Maar zij stuurt me kaarten uit Madrid 
En uit Moskou komt een brief 
met de prachtigste verhalen 
Oh God, wat is ze lief 
Gisteren uit Lissabon "ik mis je" en een zoen. 
Vandaag uit Praag een kattenbel, want er is zoveel te doen. 
En morgen,  
als de postbode mijn huis weer heeft gevonden 
dan stort ze mijn hart vol met al het liefs uit Londen. 
 
 



Oefening 18 
2. b 
3. b 
4. a 

5. Het ontspant en is soms grappig. 
 
Oefening 20 

1. hem – hij 
2. het - er 
3. hem - er 
4. het – er 
5. er 
6. Hij – hem 
7. ze – Ze 
8. er – Hij 
9. Het – het 
10. er – er – Het 

 
Oefening 21 
Voorbeelden 

1. Ja, ik ben er tevreden over. 
2. Ja, daar heb ik zin in. 
3. Nee, ik luister er nooit naar. 
4. Ik besteed er zes uur per week aan. 

5. Ik praat er regelmatig over. 
6. Nee, daar ben ik niet bang voor. 
7. Ja, ik ben erin geïnteresseerd. 
8. Ik denk er elke dag aan. 
9. Nee, daar houd ik niet van. 
10. Ja, daar hoop ik op. 
11. Ja, ik heb er moeite mee. 

12. Ik zit er minimaal twee uur per dag achter. 
13. Ik ben er nu vijf maanden mee bezig. 
14. Ja, daar erger ik me aan. 
15. Ja, ik sta er elke dag in. 
16. Nee, ik ben er nog steeds niet aan gewend. 
17. Nee, ik heb er nog geen ervaring mee. 

18. Ja, ik geef er zeker 100 euro per maand aan uit. 
19. Ja, ik ben er erg tevreden over. 
20. Nee, daar droom ik niet over. 

 
Oefening 23 

1. angstaanjagend 
2. overbodig 
3. stel op prijs 
4. bewapenen 
5. uitvoerig 
6. in een oogopslag 
7. grof taalgebruik 
8. inbreker 
9. vertekend 

10. aangerand 
11. onschuldige 
12. in hoge mate 

 
Oefening 24 
1 g – 2 f – 3 h – 4 a – 5 d – 6 c – 7 e – 8 b 


