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Hoofdstuk 5

Antwoorden

Welke woorden in de onderstaande zinnen zijn niet goed gekozen? Weet je het juiste woord? 
Schrijf het op. 

1 Koopt u ook bruin brood of alleen wit brood?
 Verkoopt

2 Inge, teken iedere oproep met naam en telefoonnummer en tijd van de telefoon 
zodat ik kan terugbellen wanneer ik terug ben.

 Noteer of schrijf … op

3 Dag goedemiddag ik bel voor de uitslag van het bloedonderzoek dat ik een week
 geleden ongeveer heb gedaan.
 heb gehad

4 Tom ik wil graag een salarisverhoging nemen. Ik heb hier zwaar gewerkt.
 krijgen en hard

5 Goedemorgen ik wil jullie laten weten dat ik volgende week geen rijexamen kan 
doen want ik heb mijn leg gebroken.
been
 

Hieronder staan een aantal reacties op situaties. Onderstreep de woorden die volgens jou niet 
goed gekozen of gebruikt zijn en geef het juiste alternatief. Niet in alle zinnen staan verkeerde 
woorden.

1 Ja ik heb het wel gezien; ik ben getuige. Die hond hij wilde de weg oversteken 
en precies voor de witte auto. De witte auto remde hard en dat veroorzaakte het 
ongeluk en uiteindelijk bleef de hond ongedeerd.

 Goed

2 Ja ik heb het gezien. Er reden twee auto’s en er was ook een hond die de weg 
uitsteekt en toen de man in de witte auto probeerde te remmen veroorzaakte dat 
een botsing.

 Overstak

3 Er was een hondje dat de straat wilde passen en de chauffeur van die witte auto 
draait zijn auto om niet de hondje te klappen.

 Oversteken – het – raken
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4 De conditioner in mijn kamer is kapot for long time en jij hebt geen maatregelen 
gedaan.

 Aircondition – al langere tijd – genomen

5 Ja directeur in onze kamer is het echt warm. Ik heb een vreselijke hoofdpijn die 
door de kapotte airconditioning veroorzaakt wordt. Kunt u misschien iets met 
deze airconditioning doen?

 Het woord een moet hier weg (Engels: I have a headache, Nederlands: ik heb 
hoofdpijn)

6 Ja meneer de airconditioning van het gebouw werkt niet, is al maanden kapot 
en ik voel me niet goed. Ik voel me altijd moe en ik heb altijd hoofdpijn. Kunt u 
misschien die airco laten repareren?

 Goed

7 We hebben een afspraak van 12 juli maar sorry dan kan ik niet. Ik heb gisteren 
een brief van de school van mijn zoon gekregen met uitnodiging voor feestelijke 
diploma-uitkering dus kunnen we onze uitspraak verplaatsen?

 Op – diploma-uitreiking – afspraak

8 Ja graag wil ik op 12 juni niet hier aanwezig zijn want mijn kind heeft geslaagd van 
het examen. Hij krijgt een diploma en er is een feestje om 12 juni om 10 uur.

 Liever – is – voor – op

9 Ja meneer het is voor mij onmogelijk te komen op 12 juni omdat het de dag is van 
de feestelijke diploma-uitreiking van mijn zoon maar het begint om 8 uur dus kan 
ik misschien eerder komen. Kunnen we samen een oplossing vinden?

 Goed
 

1 Goedemorgen, vorige week is mijn bloed onderzocht en ik wil graag weten wat de 
uitslag/het resultaat is. Heeft u die al ontvangen?

2 Dokter, ik heb bijna iedere avond ontzettend veel last van hoofdpijn. Kunt u mij 
(door)verwijzen naar een specialist?

3 Ik wil graag weten hoe vaak ik deze pillen moet innemen/slikken want dat staat 
niet duidelijk op de verpakking.

4 Mijn broer ligt in het ziekenhuis en ik wil graag naar hem toe maar ik weet niet 
van hoe laat tot hoe laat het bezoekuur is. Ik dacht van 16.00 tot 19.30 uur.

5 Ik heb al twee dagen heel veel last van kiespijn dus ik moet nu echt naar de 
tandarts bellen.
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Wat zie je allemaal? Schrijf op.

de koptelefoon – het tablet – de schaar – het schrift – het (computer)scherm –  
de mobiel(e) (telefoon) – het kopje koffie – het toetsenbord – de muis –  
het vergrootglas/de loep – het notitieblok – de rekenmachine – de bril –  
de agenda – de paperclips – de liniaal – de pen – het potlood – het contract

1 schrijven
2 in...vullen
3 intypt
4 ingeschreven
5 noteren/opschrijven
6 opgesteld
7 opgeschreven/genoteerd
8 ondertekenen
9 tekenen

10 beschreven
 

Oefening 5

1 oog
2 schouder
3 borst
4 arm
5 duim
6 wijsvinger
7 been
8 voorhoofd
9 mond

10 nek
11 elleboog
12 middelvinger

13 voet
14 hoofd
15 oor
16 rug
17 pols
18 enkel
19 wenkbrauw
20 neus
21 buik
22 hand
23 knie
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1 Zoek op wat alle afkortingen betekenen die in het onderstaande schema van het 
Nederlandse onderwijssysteem staan.

vmbo: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
mbo: Middelbaar beroepsonderwijs
havo: Hoger algemeen voortgezet onderwijs
hbo:  Hoger beroepsonderwijs
vwo: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
wo:  Wetenschappelijk onderwijs
 

2 Leg uit op welke manieren je op het HBO kunt komen.

Er zijn drie manieren waarop je op het HBO kunt komen. Ten eerste kun je na een 
HAVO-opleiding direct naar het HBO gaan. Ten tweede kun je indirect naar het 
HBO gaan door eerst een VMBO-opleiding en een MBO-opleiding te volgen of 
door eerst na de HAVO een MBO-opleiding te volgen.

Welke woorden bij welk beroep?

verpleegster: 
de patiënt – verzorgen – de wond – behandelen – het ziekenhuis

docent:
het bureau – de klas – het bord – uitleggen – het kopieerapparaat – het college – 
het huiswerk – het rooster – de studenten – het lokaal

secretaresse: 
het bureau – het kantoor – notuleren – het kopieerapparaat – de vergadering –  
de agenda – het rooster – e-mailen

manager: 
het bureau – het kantoor – het kopieerapparaat – de vergadering – het bestuur – 
leiding geven – de agenda – de begroting – e-mailen

arts: 
de patiënt – de praktijk – de wond – behandelen – het ziekenhuis
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Vul het juiste woord in de onderstaande zinnen in

1 remmen
2 rijbaan
3 kruispunt
4 fietspaden
5 over …steken
6 versnelling
7 het stoplicht
8 het verkeersbord
9 overstappen

10 inhalen
11 botsing, reden….aan
12 uitstapt…OV-kaart
13 halte
 

persoon 1: het pak - de stropdas - kaal - de bril - het overhemd - de 
herenschoenen - het colbert

persoon 2: de krullen - de rugzak - de laarzen - de blouse 

persoon 3: de pet - de sproeten - de gebroken arm - de sportschoenen - 
het T-shirt - de korte broek

persoon 4: de paardenstaart - de jurk - de hoge hakken - slank
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Welke woorden kun je met elkaar combineren? Soms kun je een woord meer keer gebruiken.

1 het mes - c snijden
2 het cadeau - l inpakken
3 het bed - i opmaken
4 de was - e ophangen
5 de schaar - j knippen
6 de rommel - k opruimen
7 het vlees - b braden
8 de overhemden - a strijken
9 de hond - d uitlaten

10 het vuilnis - h buiten zetten
11 de cake - g bakken
12 de tafel - f dekken/ k  opruimen

 

Oefening 16

1 de regenpijp
2 het fornuis
3 de hal
4 de schoorsteen
5 het balkon

6 de dakkapel
7 de tafel
8 de zitkamer 
9 de gevel

10 de dakpannen

11 de muur
12 de kast
13 de trap
14 de bank
15 de kussens

16 de douche
17 de voordeur
18 het bad
19 de stoel
20 de ramen

1

2

3

5

6

7
8

9

10

11 12

13

14

15
16

17

18

19

2020

4
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1 de stekker
2 de usb-kabel
3 de batterij
4 het stopcontact
5 de muis
6 de aan-/uitknop
7 de oplader
8 het toetsenbord/de toets
9 de schakelaar

10 het scherm

1 brandt 
2 opladen
3 ingesteld
4 zetten - draait… draait
5 aanzetten 
6 steek …indrukt
7 knipperen 
8 kiezen
9 uitgeschakeld

Beschrijf hoe de volgende apparaten werken.

• je mobiel
Je moet het mobieltje eerst opladen. Dan moet je deze knop aan de rechter zijkant 
ingedrukt houden totdat je het beginscherm ziet. Als je het wilt gebruiken moet 
je eerst de pincode invoeren en op OK drukken. Dan kun je allerlei dingen doen 
bijvoorbeeld bellen door op dit plaatje te drukken of mailen door op dit plaatje 
te drukken. Met de knop aan de linkerkant kun je het geluid harder of zachter 
zetten.

• je computer
Je moet eerst de aan-/uit-knop indrukken. Dan start de computer op. Het duurt 
een paar minuten voordat alle programma’s geladen zijn. Dan moet je eerst je 
gebruikersnaam en je wachtwoord invullen. Als je dat hebt gedaan, krijg je het 
bureaublad en kun je de programma’s kiezen die je wilt, of internet openen door 
op dit symbooltje te klikken of met deze knop naar de documenten gaan.
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• je printer
Je kunt de printer met deze knop aanzetten. Dan moet het apparaat eerst even 
opwarmen. Dan kun je met de computer een document sturen naar de printer. Als 
je dan op de knop met het vierkante symbooltje drukt, wordt de tekst geprint en 
kun je die uit de printer pakken. Als je een kleurenprint wilt, moet je op de knop 
links van de aan-uit-knop-drukken.

• je tv
De tv zelf kun je aanzetten door de bovenste knop aan de rechter zijkant van de tv 
in te drukken. Je hebt dan nog geen beeld omdat je eerst de kabeltv moet starten. 
Daarvoor heb je deze afstandsbediening nodig. Je richt de afstandsbediening 
op dit kleine kastje en drukt op de aan-uit-knop. Dan gaat het lampje wat rood 
brandt, blauw branden. Je kunt dan met de grote knop in het midden van de 
afstandsbediening naar verschillende kanalen zoeken. Met de twee knopjes 
direct boven de grote knop in het midden kun je het geluid harder en zachter 
zetten.
 

Welke handeling wordt hier uitgevoerd?

1 hardlopen/joggen/trimmen/rennen
2 boodschappen doen
3 het eten koken
4 autorijden
5 een glas water drinken
6 telefoneren

 

De onderstaande zinnen worden tegen je gezegd. Hoe reageer je erop? Kies een van de uitspraken.
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1 d
2 m
3 e
4 j
5 f
6 b

7 k
8 c
9 n

10 l
11 h
12 i

13 a
14 g, o
15 p
16 e
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Gebruik de woorden in de onderstaande zinnen. Soms zijn er meerdere antwoorden mogelijk.

 
1 Het percentage ouderen dat geen thuiszorg krijgt, groeit nog steeds.
2 De curve van deze grafiek laat zien dat er een enorme toename van 

internetgebruik in 10 jaar tijd was.
3 Het is opvallend in deze grafiek dat
4 Horizontaal, op de x-as staan de jaartallen tussen 1960 en 1970.
5 Volgens dit diagram is de werkloosheid in de Eu de laatste jaren ongeveer gelijk 

gebleven; er zijn nauwelijks veranderingen te zien.
6 Is het toenemende/stijgende gebruik van de scooter als vervoermiddel is te 

verklaren door de crisis? De kosten ervan zijn namelijk veel lager dan van een 
auto.

7 Het percentage jongeren dat last heeft van obesitas is door de campagne van de 
overheid gelukkig minder geworden/afgenomen/gedaald.

8 Verticaal, op de y-as, staat het gemiddeld aantal inwoners per huishouden.

9 Rondom kerst is er altijd een piek in het gebruik van elektriciteit omdat er zoveel 
extra verlichting wordt gebruikt maar in de zomermaanden is er daarentegen een 
dal te zien in het elektriciteitsverbruik.

In deze grafiek wordt informatie over de stijgende/toenemende 
buitenkerkelijkheid in Nederland gegeven. De grafiek geeft informatie over 
mensen van boven de achttien jaar, in de periode 1949 tot 2019.
 
Wat direct opvalt in deze grafiek is dat steeds meer mensen in Nederland 
buitenkerkelijk zijn. In 1949 was dat 15 procent, in 1999 was dat percentage 
toegenomen tot meer dan 40 procent en voor de toekomst is de verwachting dat 
ongeveer 70 procent niet meer tot een bepaalde godsdienst behoort.
 
Nederlands hervormd* is in Nederland de grootste godsdienst maar het aantal 
leden is wel sterk gedaald/afgenomen/minder geworden van 38 procent van de 
bevolking in 1949 tot ongeveer 15 procent in 2019. Alleen de categorie ‘overige 
gezindte’ blijft tot 1989 gelijk met een percentage van rond 5 procent, daarna is er 
een lichte stijging/toename tot 9 procent in 2019.
 

* In het boek staat foutief ‘het rooms-katholicisme’. Bij de volgende druk wordt dit gecorrigeerd.
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