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Antwoorden Thema 6 Politiek  

 

Oefening 1 

A 

1 Constitutionele monarchie 

2 Het Nederlandse parlement 

3 Verkiezingen voor de Tweede Kamer 

4 Kabinet 

5 Coalitieregering 

6 Minderheidsregering 

B  

1. diverse – verschillende 

2. één keer – eens 

3. gingen fout – mislukten 

4. grondwet – constitutie 

5. in feite – eigenlijk 

6. koninkrijk – monarchie 

7. macht – bevoegdheid 

8. meer dan de helft – meerderheid 

9. onjuist – misleidend 

10. partijen die niet in de regering zitten – oppositiepartijen 

11. plannen – beleid 

12. premier – minister-president 

13. selecteren – kiezen 

14. speciale – bijzondere 

15. te vergelijken  - vergelijkbaar 

16. ten slotte – uiteindelijk 

17. zich verantwoorden verantwoording afleggen 
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Luisteren 

Oefening 2 

A 

Nee, hij is niet in politiek geïnteresseerd. Hij wil er niet over praten en er niet naar 
luisteren omdat hij niet beschuldigd wil worden. 

B 

Politiek – Bram Vermeulen 

Als ik niet kijk 

Heb ik het niet gezien 

Heb ik het niet gezien 

Wist ik er niets van 

Kunnen ze mij niks maken 

Dus ik kijk niet 

 

Als ik niet praat 

Heb ik het niet gezegd 

Heb ik het niet gezegd 

Wist ik er niets van 

Kunnen ze mij niks maken 

Dus ik praat niet 

 

refrein: 

Politiek, politiek 

Ik ben er niet, ik ken ze niet 

Politiek, politiek 

Ik kijk niet dus ik zeg niets 

 

Als ik niet lees 

Weet ik het niet 
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Weet ik het niet 

Wist ik er niets van 

Kunnen ze mij niks maken 

Dus ik lees niet 

 

Politiek, politiek 

Ik kijk niet en ik zie niets 

Politiek, politiek 

ik praat niet dus ik zeg niets 

ik kijk niet dus ik zie niets 

 
(solo) 
 

Als ik niet luister 

Hoor ik het niet 

Hoor ik het niet 

Wist ik er niets van 

Kunnen ze mij niks maken 

Dus ik luister niet 

 

Politiek, politiek 

ik ben er niet ik ken ze niet 

Politiek, politiek 

ik kijk niet dus ik zie niets 

ik praat niet dus ik zeg niets 

ik kijk niet dus zie niets 

ik ben er niet ik ken ze niet 

https://www.youtube.com/watch?v=y2v-b_HY_qA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y2v-b_HY_qA
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Oefening 3 

1. flyers 

2. stroming 

3. beleid 

4. een rol gespeeld 

5. lokaal 

6. opgesteld 

7. orgaan 

8. betrokken zijn 

9. maatschappij 

 

Oefening 4  

1. 1. Het beroep van Jonathan de Jong. 

 2. De betekenis van het woord politiek. 

 3. De actoren binnen de politiek. 

 4. Waarom journalisten een rol spelen in de politiek. 

 5. Vijf politieke partijen. 

2.  b. Hij wil graag kennis in de praktijk te brengen en met studenten werken. 

3. b. Met wat er in de stad en in het land gebeurt. 

4. c. Iedereen zou wel een rol kunnen spelen binnen de politiek. 

5. b. Religie kan aan de basis staan van de keuze voor een bepaalde politieke partij. 

6. Welke van de volgende politieke partijen in Nederland noemt men niet in het 

interview? (meerdere antwoorden mogelijk) 

a. Christenunie 

d. Partij van de Vrijheid (PVV) 

e. Groen Links 

g. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 



De sprong © Boom uitgevers Amsterdam 2011 

j. Partij voor de Dieren 

 

Oefening 8 

1. beleefde vraag 

2. wens 

3. irrealis 

4. advies 

5. beleefde vraag 

6. wens 

7. beleefde vraag 

8. advies 

9. irrealis 

10. advies 

 

Oefening 9 

Voorbeelden 

A  

1. Zou je het raam willen dichtdoen? 

2. Zou u me met oefening 5 kunnen helpen? 

3. Zou je mijn vakantie volgende week eten kunnen geven? 

4. Zou ik 5 euro van je mogen lenen? 

5.  Zou je even op de gang willen wachten? 

6. Zou ik even mogen uitpraten? 

7. Zou ik oefening 8 morgen mogen inleveren? 

8. Zou u iets zachter kunnen praten? 

B   
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1. Als ik in Parijs zou wonen, zou ik elke dag de Eiffeltoren kunnen zien. 

2. Als we nu vakantie hadden, zou ik gaan skiën. 

3. Als we meet geld hadden, zouden we een nieuwe auto kunnen kopen. 

4. Als ik de minister-president van Nederland zou zijn, zou ik het openbaar vervoer gratis 

maken. 

5. Als ik naar een ander land moest verhuizen, zou ik het liefst naar Spanje willen gaan. 

6. Als mijn hond dood zou gaan, zou ik erg verdrietig zijn. 

7. Als het bedrijf failliet zou gaan, zou u een andere baan moeten zoeken. 

8. Als mijn computer kapot was, zou ik Peter bellen. 

9. Als mijn buurvrouw problemen had, zou ik haar helpen. 

10. Als we in een warmer land zouden wonen, zou ik elke dag een T-shirt dragen. 

C   

1. Je zou niet zo hard moeten werken. 

2. Als ik jou was, zou ik een andere baan zoeken. 

3. Ik zou nicotinepleisters gebruiken. 

4. Je zou hem kunnen vragen waarom hij dat doet. 

5. Als ik jou was, zou ik wat minder eten. 

6. Je zou een aantal programma’s kunnen verwijderen. 

7. Ik zou naar de kapper gaan. 

8. Je zou je bij een online datingstite kunnen aanmelden. 

9. Je zou dat tegen de docent kunnen zeggen. 

10. Als ik jou was, zou ik gewoon Nederlands blijven praten. 

D  

1. Ik zou in elk weekend met vrienden uitgaan. 

2. Ik zou voor beter onderwijs zorgen. 

3. Ik zou piloot zijn. 

4. Ik zou een wereldreis maken. 
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5. Ik zou elke dag buiten eten. 

6. Ik zou lekker binnen blijven. 

7. Ik zou een andere baan zoeken. 

8. Ik zou mijn excuses aanbieden. 

9. Ik zou meedoen aan X-factor. 

10. Ik zou kaarsen aansteken. 

 

Oefening 10 

1. b lawaai en trillingen 

2. a Om het lawaai tegen te houden. 

3. Waar bomen staan, heeft de wand gaten waar het geluid vrij baan heeft. 

4. a – c – e 

5. b een wijk naast de Philipsfabriek 

6. Ook ’s avonds en ’s nachts hoor je  het lawaai nog, ook al zwijgen de machines. Het is 

net als bij een schip. Als je daarvan afkomt, voel je de golven nog.  

7. c Omdat ze om 18.00 uur niet stopten met heien. 

8. De gemeente biedt aan bewoners en ondernemers die het echt te veel wordt, tijdelijke 

woon- en werkruimte elders aan. 

 

Oefening 12  

1 Er zijn problemen met de lift: verlichting, piepend geluid, niet op juiste hoogte 

stoppen. 

2 Ja, hij heeft de klachten meerdere keren telefonisch gemeld. 

3 Ze voelen zich onveilig en sommigen durven de lift niet meer te gebruiken. 

4 Hij verwacht Peter van de woningbouwvereniging dat ze het probleem binnenkort 

oplossen. 
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Oefening 14   

Voorbeelden                                       

1. Wat vind je lekker? 

2. Waar houd je van op je boterham? 

3. Wie is dat? 

4. Met wie praat Carlo? 

5. Wat heb je gisteren op televisie gezien? 

6. Waar heb je gisteren naar gekeken? 

7. Waar werk je meestal mee? 

8. Wat gebruik je regelmatig? 

9. Met wie heeft de journalist een gesprek? 

10. Wie interviewt de journalist? 

11. Waar heb je zin in? 

12. Wat drink je graag bij het eten? 

13. Waar is Saskia naar op zoek? 

14. Wat zoekt Saskia? 

15. Tegen wie moeten jullie vanavond spelen? 

16. Wie is vanavond jullie tegenstander? 

 

Oefening 15 

Voorbeelden 

1. Ik heb volgende week een afspraak met mijn leidinggevende over een nieuw project. 

2. Het examen gaat over de Middeleeuwen. 

3. Ik heb problemen met de uitspraak. Kan je me daarmee helpen? 

4. Ik moet om zijn verbaasde gezicht lachen. 

5. Ik heb gisteren tv gekeken. Ik heb naar een Nederlandse film gekeken. 

6. Ik ben boos op Heleen. Ik ben boos over haar opmerking dat ik lui ben. 
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7. Ik zie bomen als ik uit het raam kijk. 

8. Ik zie auto’s en fietsen op straat als ik uit mijn raam kijk. 

9. Ik wacht op een sms’je van Karel. 

10. Mijn ouders leven nog. Ze wonen in Canada. Mijn grootouders leven niet meer. 

11. Als ik werk, geniet ik van het contact met klanten. 

12. Ik geniet van de rust. 

13. Ik ben geïnteresseerd in kunst. 

14. Ik heb u een hekel aan mensen die liegen. 

15. Ik heb veel respect voor mensen die strijden voor democratie. 

16. Ik heb een auto. Ik parkeer hem meestal voor mijn huis. 

17. Ik heb een fiets. Ik stal hem meestal in het fietsenrek voor mijn huis. 

18. Ik droom van een leuke baan en een mooi huis. 

19. Ik houd van popmuziek. Ik ben fan van Lady Gaga. 

20. Ik erger me weleens aan de hondenpoep op straat. 

 

Oefening 18 

A 

1 a diverse 

2 b aanspraak 

3 b wethouders 

4 c jaarlijks 

5 b voorval 

6 a oeuvre 

7 b beroepen 

8 c molen 

9. c bogen 

B 
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1. prima 

2. fase   

3. pastorie 

4. begraven 

5. atelier 

6. doet - gooi 

7. plek 

8. hervormd 

9. indienen 

10. bogen op 

11. beroepen 

12. divers 

13. oeuvre 

14.  Molens 

15. aanspraak - maken 

16. wethouder 

17. jaarlijks 

18. voorval  

 

Oefening 20 

3.  a – b – c – e - f 

 

Oefening 21 

1. 

 Zundert Nuenen geen van beide 

Van Gogh is hier geboren. X   
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De vader van Van Gogh was 

hier dominee. 

X X  

Van Gogh heeft hier veel 

tekeningen gemaakt.  

X   

Van Gogh heeft hier ‘de 

Aardappeleters’ gemaakt. 

 X  

Van Gogh is hier begraven.   X 

Van Gogh heeft hier twee jaar 

gewoond. 

 X  

2. c 

3. In een quiz op de televisie werd de vraag gesteld waar Van Gogh geboren is. De 

presentator rekende het antwoord ‘Nuenen’ goed. De mensen in Zundert reageerden 

daar fel op. 

 

Oefening 25 

1. Ik vraag me af wanneer Henk op vakantie gaat. 

2. Wanneer heb jij je voor het laatst verslapen? 

3. Hij zegt dat hij zich aan het lawaai van de kinderen op straat ergert. 

4. Karin en Danielle hebben zich extra mooi opgemaakt voor het feest. 

5. Mijn man scheert zich elke dag. 

6. Ik verbaasde me over het grote aantal koeien in Nederland. 

7. Toen Tom ziek was, heeft hij zich voor de les afgemeld. 

8. We maken ons zorgen over de gezondheid van onze ouders. 

9. Omdat u in een ander land woont, moet u zich aan andere gewoontes aanpassen. 

10. Ik heb me in de datum vergist. 

 

Oefening 26 
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Voorbeelden 

1. We verheugen ons op de vakantie. 

2. Nee, ik heb me vandaag niet opgemaakt. 

3. Ik was me ’s ochtends en ’s avonds. 

4. Nee, hij scheerde zich niet elektrisch. 

5. We maken ons zorgen over het milieu. 

6. Ik houd me niet altijd aan de verkeersregeld. 

7. Nee, ik heb me al lang niet meer ziek gemeld. 

8. We verbazen ons over het aantal fietsen. 

9. Ze hebben zich goed voorbereid. 

10. Ik heb me een jaar geleden aan mij buren voorgesteld. 

11. Ik vergis me weleens in de datum van een afspraak. 

12. Ik moet me regelmatig ’s ochtends haasten. 

13. Ja, ik heb me op een krant geabonneerd. 

14. Ja, ik maak me daar zorgen over. 

15. Ik houd me meestal aan mijn afspraken. 

 

Oefening 27 

Voorbeelden 

1. Hoe voelt u zich vandaag? Ik voel me prima. 

2. Hebt u zich weleens verslapen? Ja, ik verslaap me af en toe. 

3. Waar ergert u zich aan? Ik erger me aan de rotzooi op straat. 

4. Wanneer heeft u zich voor deze cursus ingeschreven? Ik me twee maanden geleden 

voor deze cursus ingeschreven. 

5. Wanneer douche je je? Ik douche me elke ochtend. 

6. Herinnert u zich nog veel van uw basisschooltijd? Nee, ik herinner me daar niet zo 

veel van. 

7. Vergist u zich weleens in een naam? Ja, ik vergis me weleens in een naam. 
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8. Waar schaamde u zich vroeger voor? Ik schaamde me vroeger voor mijn kleding. 

9. Waar interesseert u zich voor? Ik interesseer me voor literatuur. 

10. Amuseert u zich in de les? Ik amuseer me prima met mijn medecursisten. 

 


