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Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 
 

 
 
 
Lezen 

 
Oefening 1 

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

 
1. Vul de onderstaande cijfers in de juiste kolom in de tabel in. 

 
255 euro per maand – 5.800 Nederlandse studenten – 15.000 studenten - 
200.000 studenten - meer dan 30.000 studenten - 272 euro per maand - 7.000 
Nederlandse studenten – 182.000 studenten 

 
 
studiejaar 2007/2008 

 
studiejaar 2008/2009 

  

  

  

  

 

2. Hoe lang gaan studenten gemiddeld in het buitenland studeren?     
3. Hoe lang gaan studenten gemiddeld in het buitenland op stage?    

4. Is het merendeel van de uitwisselingsstudenten man of vrouw?    
5. Waarom is studeren in het buitenland nuttig, volgens Androulla Vassiliou? 

 

 
 
 
 

Recordaantal studenten de grens over 
 

BRUSSEL - Meer studenten dan ooit hebben in het studiejaar 2008/2009 met 
steun van de EU in een ander land gestudeerd of een stage gevolgd. 

 
Bijna 200.000 studenten van hoger onderwijsinstellingen in Europa kregen 
hiervoor beurzen van de EU. In het voorgaande jaar waren dat er 182.000. De 
Europese Commissie meldde dat maandag. Vanuit Nederland is een recordaantal 
studenten de grens over gegaan met een EU-beurs, namelijk 7000. Dat is een 
forse stijging vergeleken met het voorgaande jaar, toen 5800 studenten de 
sprong waagden. De Europese toename komt deels doordat meer studenten een 
stage lopen in bedrijven en andere organisaties in het buitenland. In 2008/2009 
deden ruim 30.000 studenten dat, in 2007/2008 nog slechts 15.000 studenten. 

 
Sinds de start van het zogeheten Erasmus uitwisselingsprogramma van de EU in 
1987 zijn meer dan twee miljoen jonge Europeanen in een ander land gaan een 

studie of stage gaan volgen. 
 

EU-commissaris Androulla Vassiliou (Onderwijs) meent dat de buitenlandervaring 
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''de studenten helpt in hun academische en persoonlijke ontwikkeling en ook bij 
het vinden van werk na hun studie''. 

 
De gemiddelde beurs die de studenten kregen van de EU, steeg van 255 tot 272 

euro per maand vergeleken met het voorgaande studiejaar. 
 

De meeste studies over de grens duren zes maanden, stages gemiddeld 4,5 
maanden. Bijna twee op de drie deelnemers van het Erasmus- 
uitwisselingsprogramma zijn jonge vrouwen. Het gaat om 63 procent van de 
studenten. 

 
bron: http://www.nu.nl/buitenland/2274554/recordaantal-studenten-grens.html 

 

 
 
 

Oefening 2 
 
Lees de vragen. Lees de tekst. Beantwoord de vragen. 

 

 
1. Voor welke mensen is het Droombaanhotel bedoeld? 
a. Gehandicapte mensen die moeite hebben een betaalde baan te vinden. 
b. Scholieren die willen nadenken over hun beroepskeuze. 
c. Werknemers die een andere richting willen inslaan in hun leven. 

 
2. Hoe verlopen de voorbereidingen voor de openingen? 
a. Het hele hotel was ruim op tijd af voor de grote opening. 
b. Kort voor de opening moet er nog veel werk gedaan worden. 
c. Het hotel zal niet op tijd af zijn voor de opening. 

 
3. Hoe is het Droombaanhotel gefinancierd? 
a. Er is geld geleend van de bank. 

b. Met behulp van particulieren en bedrijven. 

c. Er is een inzamelingactie gehouden onder de bevolking van Amsterdam. 

 
4. Hieronder staan een paar zaken waarvan je gebruik kunt maken in de 
appartementen van het Droombaanhotel. Kruis aan wat er in de appartementen 
aanwezig is. 

 

 
[ ] modern toilet 
[ ] luxe douche 
[ ] grote woonkamer 
[ ] airconditioning 

[ ] werkkamer 

[ ] sauna 

[ ] plasmatelevisie aan de muur 
[ ] kussens naar keuze 

[ ] balkon 

[ ] waterbed 
[ ] lounge 

[ ] bubbelbad 

[ ] roomservice 
 

 
 
 
5. Waarom is er een intakegesprek? 

http://www.nu.nl/buitenland/2274554/recordaantal-studenten-grens.html
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6. Tien dagen overnachten in het Droombaanhotel kost 5000 euro. Wat vindt u 
hiervan? 

 

 
 
 
Droombaanhotel: hip dromen over de baan van je leven 

 

 
AMSTERDAM – „Maak je dromen waar‟, staat op de rode voordeur van het gebouw 
aan de Amsterdamse Bloemgracht. Binnen staan champagneglazen in hoge 
torens op elkaar. Deze vrijdagmiddag opent de Amsterdamse wethouder Gehrels 
van Economische Zaken hier het Droombaanhotel. In de oude timmerfabriek 

kunnen mensen voor 5.000 euro tien dagen nadenken over hun carrière. Dit 
gebeurt met hulp van deskundige begeleiders. 

 

 
'Het Droombaanhotel is voor mensen die zijn ontslagen, willen reïntegreren, een 
carrièreswitch willen maken of gewoon het beste in zichzelf naar boven willen 
halen', zegt initiatiefnemer Huub van Zwieten van talentenbureau TalentFirst. Aan 
het begin is er een intakegesprek voor de gasten. 'Gasten ontdekken tegen welke 
problemen ze aanlopen, welke kwaliteiten ze hebben en wat ze voor een 
werkgever kunnen betekenen.' De combinatie van ontspanning en een week lang 
coaching maakt het idee bijzonder, aldus Van Zwieten. De eerste gast is al 
bekend: een lerares met een burnout. 

 

 
Boven, in de twee appartementen, is het heel druk. Anderhalf uur voor de 

opening wordt de laatste hand gelegd aan de kamers. Gordijnen worden 
gestreken en bedden in elkaar gezet. De verflucht is nog goed te ruiken. 'Waar 
ligt de toilethouder?', vraagt een bouwvakker gestresst. 

 

 
'We krijgen het wel af hoor', zegt projectmanager Antoinette Poortvliet, terwijl ze 
spullen in de keukenkastjes legt. 'Het zal wel moeten. Onder de aanwezigen 
worden twee overnachtingen verloot. Iedereen moet zijn tandenborstel 
meenemen en daarvan worden er straks twee uit een glazen bak getrokken.' 

 

 
De appartementen hebben een werk- en loungeruimte, jacuzzi en Japans toilet 
dat een reinigende waterstraal en ingebouwde föhn heeft. Een groot 
plasmascherm kan via een rail aan het plafond door het hele huis bewegen. 'Naar 
het werkgedeelte als je achter de computer wilt, maar ook naar het bad als je 

daarin een film wilt kijken.' Daarnaast kunnen gasten kiezen uit een van de 
vijftien kussens uit het „kussenmenu‟. 

 

 
Om het Droombaanhotel te kunnen beginnen moest Van Zwieten via financiers 
aan geld komen. De bank wilde het plan niet financieren. 'Misschien moet u blij 
zijn met wat u hebt', kreeg Van Zwieten te horen. Met de hulp van vijftien 
financiers kon de bouw beginnen. 'Het zijn familieleden, ouders van vrienden en 

bevriende ondernemers die mij 25.000 of 50.000 euro hebben geleend. In ruil 
voor tien overnachtingen en een procent van de jaarlijkse winst.' 

 

 
bron:  http://www.vkbanen.nl/banen/artikel/Droombaanhotel-hip-dromen-over-de-baan-van-je- 

leven/333136.html 

http://www.vkbanen.nl/banen/artikel/Droombaanhotel-hip-dromen-over-de-baan-van-je-leven/333136.html
http://www.vkbanen.nl/banen/artikel/Droombaanhotel-hip-dromen-over-de-baan-van-je-leven/333136.html
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Grammatica 
 
Oefening 3 

 
Zet de woorden in de goede volgorde. Begin met het woord met de hoofdletter. 

 
1. een nieuwe auto – ik - gekocht – Gisteren – bij garage “Rijklaar” – heb . 

 
2. ontmoet – jullie – hebben – elkaar - Hoe ? 

 
3. verhuisd – je – Waarom - ben – naar Nederland ? 

 
4. in deze stad – wonen – blijft – u – Hoelang – nog ? 

 
5. nooit – Vroeger – Karin en Peter – gingen – op vakantie . 

 
6. per dag – jij – drink – Hoeveel kopjes koffie? 

 
7. Hoe –  een nieuwe baan – ik – vinden – kan ? 

 
8. is – een week - Steven - naar het Droombaanhotel – geweest – Waarom ? 

 
9. werk – je – Hoeveel jaar – nu - bij dit bedrijf ? 

 
10. Onze vrienden – komen – eten – bij ons – regelmatig . 

 
11. veel – in Afrika - praat – over zijn ervaringen – Hij . 

 
12. mijn droom – waarmaken – wil – Ik – volgend jaar . 

 
13. met ons – gaan - morgen - jullie – Willen – naar de bioscoop ? 

 
14. veel cadeaus –op uw verjaardag – u – Heeft – gehad ? 

 
15. gelukkig – niet – op haar werk – is – Caroline . 

 

 
 
 
Oefening 4 

 
Maak de zinnen af. 

 
1. Gisteren   . Dat was heel vervelend want dat was nu al de tweede keer. 

 
2. Ik wil dit jaar afstuderen. Daarna   . Misschien gaat Max met me mee. 

 
3.   ? Ja, dat is al heel lang mijn droom. Ik hoop dat ik hem ooit kan 

waarmaken. 
 
4. Woon je al lang in Nederland? Nee,   . 

 
5. Mijn huis is te klein. Daarom   . 

 
6. Elke maandag   . Dat vind ik niet zo leuk aan mijn werk. 

 
7.   ? Ja, dat ga ik volgende week doen. 
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8. Tijdens mijn vakantie   . Dat had ik nog nooit gedaan! 
 
9.   ? Sorry, ik heb dan geen tijd. 

 
10. Vandaag moet ik tot 20.00 uur werken. Morgen    _. Dan heb ik ‟s 
middags tijd om even naar de stad te gaan. 

 

 
 
 
Oefening 5 

 
Vul de juiste vorm van het werkwoord in het imperfectum in. Bij regelmatige 
verba staat R, de andere verba zijn onregelmatig. 

 
1. Op vakantie   (ontmoeten, R) ik veel interessante mensen. We 
   (praten, R) over de verschillen en overeenkomsten tussen onze 
landen. 

 
2. We   (vinden) dit een goede film. De acteurs    (spelen, R) 

hun rol goed en ook de filmmuziek    (zijn) erg mooi. 
 

3. Dit jaar     (verkopen) Anne haar huis. Het   (zijn) te klein en 
daarom   (gaan) zij iets groters zoeken. 

 
4. De winkel   (weigeren, R) de jas te ruilen. Daarom    
(besluiten) Tim een klachtenbrief te schrijven. 

 
5. De les   (beginnen) met een bespreking van de gemaakte 
opdrachten. Vervolgens    (oefenen, R) de cursisten in groepjes met 
spreken. Daarna    (schrijven) de docent het huiswerk op het bord. 

 
6. Dit jaar   (beginnen) we met het waarmaken van onze droom. We 
   (kopen) een oude boerderij in Frankrijk en   (starten, R) 

een klein hotel. Het    (blijken) erg succesvol. 

 
7. Mijn broer   (helpen) me vandaag bij mijn wiskundehuiswerk. Hij 
   (maken, R) met mij de opdrachten en hij    (geven) me tips om zelf 
sommen op te lossen. 

 
8. Deze winter   (vallen) er heel veel sneeuw. De temperaturen _   

(zijn) heel laag. Veel mensen   (kunnen) niet naar hun werk rijden door 
de gladde wegen. Ook veel treinen     (rijden) niet door de kou. 

 

 
 
 
Oefening 6 

 
Vul de juiste vorm van het werkwoord in het perfectum in. Bij regelmatige verba 
staat R, de andere verba zijn onregelmatig. 

 

1.  Gisteren zijn we naar het strand   (zijn). We hebben de hele dag op 

het strand   (liggen). De zon heeft de hele dag   _ (schijnen). 
Helaas ging het ‟s avonds regenen. Toen zijn we naar huis    (gaan). 

 

2.  We zijn naar Scandinavië    (reizen, R). We hebben eerst de veerboot 

   (nemen) naar Malmö. Daar hebben we een auto    (huren, R). 
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We zijn daarmee naar Noorwegen    (rijden). Na twee weken zijn we 
weer naar Nederland    (vertrekken). 

 

3.  Dit weekend is er een nieuwe winkel bij ons in de buurt   (openen, R). 

Je kunt er bijzondere producten kopen. Omdat ik de eerste klant was, heb ik zelfs 
vijftig procent korting   (krijgen) op mijn boodschappen. 

 

4.  Gisteren heb ik een feestje   (geven) Ik ben namelijk voor de HAVO 

   (slagen, R). Vorige week heb ik mijn diploma   (krijgen). 
 

5.  We gaan volgende maand verhuizen. Ons huis is te klein    (worden, R) 

voor ons en onze kinderen. We hebben al een nieuw huis   (vinden). We 
hebben nu tijdelijk een appartement   (huren, R), waar we wonen totdat 
ons nieuwe huis is   (verbouwen, R). 

 

 
 
 
Oefening 7 

 
Vul de juiste vorm van het werkwoord in (perfectum of imperfectum). Bij 
regelmatige verba staat R, de andere verba zijn onregelmatig. 

 
1. We zijn afgelopen zomer op vakantie naar Malta   (zijn, perfectum). 
Het   (zijn, imperfectum) heerlijk weer. We hebben oude steden 
   (bezoeken, perfectum), in de zee   (zwemmen, perfectum) 

en ‟s nachts hebben we    (feesten, perfectum, R). We hebben dus een 
fantastische vakantie _  (hebben, perfectum). 

 
2. Mijn vrouw en ik zijn dit weekend een dagje naar Amsterdam     
(gaan, perfectum). We hebben een heerlijke dag     (hebben, perfectum). 
We hebben eerst een rondvaart door de grachten      (maken, perfectum, 
R). Daarna hebben we   (winkelen, perfectum, R). We   (gaan, 
imperfectum) „s avonds weer naar huis. We   (zijn, imperfectum) zo moe. 
We   (vallen, imperfectum) meteen in slaap. 

 
3. Gisteren heb ik de eindtoets     (maken, perfectum, R). Ik   _ (zijn, 
imperfectum) heel zenuwachtig voor de toets. Er    (staan, imperfectum) 
moeilijke vragen in. Ook de schrijfopdracht    (vinden, imperfectum) ik niet 
gemakkelijk. Toch denk ik dat ik een goed cijfer heb     (halen, 

perfectum, R). Dan ben ik   (slagen, perfectum) voor het examen. 
 
4. Ik heb economie   (studeren, perfectum, R) aan de Universiteit 
van Amsterdam. Daarna heb ik   (werken, perfectum, R) bij een bank. 
Ik   (verdienen, imperfectum, R) daar veel geld. Nu werk ik als leraar 

economie. Dat is ook heel leuk. 
 

 
 
 
Schrijven 

 
Oefening 8 

 
Schrijf een tekst van 100 tot 150 woorden met de titel: Mijn leven over 10 jaar. 

Denk aan: 
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- werk 
 
- privésituatie 

 
- vrije tijd 

 

 
 
 
Oefening 9 

 
Maak de zinnen af. 

 
1. We gaan zaterdag op vakantie. Met een gerust hart   . 

 
2.    _. Dat was indrukwekkend! 

 
3.    _, maar de docent kwam erachter. Daarom heeft Rachel een onvoldoende 
gekregen. 

 
4. Helaas moet ik onze afspraak    _. Ik heb dan namelijk een belangrijke 
afspraak voor mijn werk. 

 
5. Zaterdag komt circus Ronaldi in de stad.    _? 

 
6.    _. Dat doe ik echt voor de lol. 

 
7. Caroline en Anna hebben recent   . Ze vonden het een beetje eng. 

 
8. Charles moest een kleine drie uur   . Dat vond hij erg   . 

 
9.    _. Dat was een hele uitdaging! 

 
10. Ik heb een nuttige tip voor jou:   . 

 

 
 
 
Vocabulaire 

 
Oefening 10 

 
Zoek de synoniemen bij elkaar. 

 
de inschrijving – de steun – speciaal – ontdekken (2x) – goed – samen – zonder 
zorgen – beseffen – kort geleden – luieren – oefenen – uitvoeren – het plezier 

 
1. bijzonder 

 

2. recent 
 
3. geschikt 

 
4. de aanmelding    

 
5. erachter komen    

 
6. de begeleiding    
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7. trainen 
 
8. uitvinden 

 
9. zich realiseren    

 
10. gezamenlijk 

 
11. uitoefenen 

 

12. flierefluiten 
 
13. de lol 

 
14. met een gerust hart    

 

 
 
 

Oefening 11 
 
Zoek de tegenstellingen bij elkaar. 

 
gewoon – vroeger – de oudere – met zorgen – zich inspannen – lang geleden – 
recht – dalen – kort - afhankelijk 

 
1. met een gerust hart    

 
2. uitgebreid 

 
3. bijzonder 

 
4. zelfstandig 

 
5. stijgen 

 
6. ontspannen 

 

7. schuin 
 
8. de jongere 

 
9. huidig 

 
10. recent 

 

 
 
 

Oefening 12 
 
Werk in drietallen. Beantwoord onderstaande vragen. 

 
1. Wanneer hebt u voor het laatst een afspraak afgezegd? Waarom? 

 
2. Bent u bang voor honden? 

 
3. Bent u weleens naar het circus geweest? 
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4. Wat doet u het liefst gezamenlijk? 
 
5. Wat vindt u van uw huidige woning? 

 
6. Geef een voorbeeld van een indrukwekkend gebouw. 

 
7. Neemt u met een gerust hart het vliegtuig? 

 
8. Bent u weleens nieuwsgierig? 

 
9. Hoe ontspant u na een dag werken of studeren? 

 
10. Bent u recent in Amsterdam geweest? 

 
11. Wat is voor u een uitdaging? 

 
12. Hoe probeert u te voorkomen dat u ziek wordt? 

 
13. Wat doet u vooral voor de lol? 

 
14. Wat deed u een klein uur geleden? 


