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Fontos tudnivalók 
 
 
 

A feladatsor megoldásához szótár nem használható. 
 
A szürke négyzetsor az értékelés számára van fenntartva. Kérjük, ne írjon a szürke négyzetsorba. 
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OPDRACHT 1 
 
Hieronder volgt een tekst over papieren schoolagenda’s. Lees de tekst en beantwoord de 
vragen in een paar woorden. Als er meerdere juiste mogelijkheden zijn, hoeft u er slechts 
één als antwoord te geven. 
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. 
 
 
 
De papieren schoolagenda was bijna een dagboek 
 
Voordat er zoiets bestond als Magister, een systeem waarin het huiswerk door leraren digitaal 
wordt bijgehouden, was de schoolagenda van levensbelang voor de gemiddelde scholier. Niet 
alleen om na te gaan wanneer je een schriftelijke overhoring had, maar ook als uithangbord van 
je identiteit. Door middel van je met zorg aangeschafte agenda kon je aan je kersverse 
klasgenoten laten zien wie je was of graag wilde zijn: lollige types gingen voor de agenda van 
Garfield of Loesje, paardenmeisjes kozen een exemplaar van tijdschrift Penny of je bekende 
kleur door de voetbalagenda van een bepaalde club te kopen. 
In 2008 had toenmalig marktleider Vroom & Dreesman een collectie van 170 schoolagenda’s, 
aangevuld met een enorme voorraad matchend kaftpapier, schriften, etuis, pennen, linialen en 
gummetjes. 
De verkoop van papieren agenda’s loopt al een aantal jaren terug, zo blijkt uit cijfers van 
marktonderzoeker GfK. Dit jaar ziet ook Bol.com voor het eerst een duidelijke daling in zoek- 
en aankoopgedrag van papieren agenda’s ten opzichte van vorig jaar. ‘De markt gaat al enkele 
jaren achteruit in verband met de digitalisering en wij gaan daar nu voor het eerst ook in mee’, 
aldus een woordvoerder. 
‘De verkoop van papieren agenda’s loopt terug, maar niet zo hard als we hadden verwacht. 
Fysieke agenda’s zijn nog steeds populair’, zegt Sanneke Bonhof, verkoopster bij de Bruna in 
Deventer. In een pand naast de winkel is tijdelijk een speciale schoolcampus ingericht. ‘Het 
aanbod is wel veranderd door de jaren heen. Veel merkagenda’s zijn verdwenen zoals Fokke & 
Sukke en die van de Hitkrant’, zegt Bonhof. ‘We zien momenteel dat vooral planners erg 
populair zijn. Die zijn dus niet ingedeeld op datum, maar op de dagen van de week zodat je alle 
taken kunt inplannen.’ Zo heeft de populaire vlogger Mascha Feoktistova haar eigen planner, 
in neonkleuren met glitters. 
Pascal Cuijpers, docent in het voortgezet onderwijs, hield vorig jaar in de Volkskrant een 
pleidooi voor de fysieke agenda. ‘Het gebruik ervan op scholen lijkt op sterven na dood. Het 
huiswerk zet de leraar immers in Magister, een digitaal leerlingvolgsysteem.’ Toch probeert hij 
als docent leerlingen ervan te overtuigen dat een ‘dubbele agenda’ effectief is: voor het plannen 
en bijhouden van het huiswerk een papieren agenda, Magister voor de persoonlijke vorderingen. 
‘Dit is tegen de digitale stroom in, maar de voordelen van plannen op papier zijn meer overzicht, 
makkelijker vooruit kijken, meer zicht op dag- en weekplanning en huiswerk onthoud je beter 
als je het zelf noteert.’ 
Puber- en huiswerkdeskundige Ankie Remijn is een voorstander van de papieren agenda en 
stelt die in haar huiswerkklas verplicht. In Magister mag je dan het huiswerk zien staan, de 
echte vraag is natuurlijk wanneer het gemaakt en geleerd gaat worden.  
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‘Plannen is de meest effectieve studiemethode’, zegt Remijn. ‘Het puberbrein heeft moeite met 
de executieve functies zoals plannen, prioriteiten stellen en overzicht houden.’ Remijn raadt 
ouders aan om hun kind een minicursus ‘agenda bijhouden’ te geven. ‘Scholieren krijgen vaak 
voor elk vak een studiewijzer. Pas als je die vertaalt naar je agenda of weekplanner zie je 
hoeveel werk het is. Doe dit in het begin samen met je kind.’ 
Het gaat erom dat scholieren het overzicht bewaren, vertelt Remijn. Kan dat dan niet online? 
‘Op je smartphone zit ook de sociale media die voor afleiding zorgt. Dan krijg je dus de situatie 
dat een puber opzoekt wanneer de toets wiskunde is en vervolgens een appje krijgt dat 
vriendinnen naar de H&M gaan.’ Voor ouders maakt ze de volgende vergelijking: ‘Je gaat als 
volwassene toch ook niet werken in een café waar al je vrienden zitten?’ 
 
0 Wat is Magister? 

  
      een  (digitaal)  leerlingvolgsysteem                                                       . 

1 Waarvoor wordt Magister gebruikt? 

  
_______________________________________________________________________ 

2 Waarom was vroeger de schoolagenda van levensbelang voor de gemiddelde scholier? 

  
_______________________________________________________________________ 

3 Waarom is de verkoop van agenda’s teruggelopen? 

  
_______________________________________________________________________ 

4 Hoe zien papieren planners er tegenwoordig uit en waarom? 

  
_______________________________________________________________________ 

5 Waarom is een planner of het plannen op papier nuttig? Noem twee redenen. 

  
_______________________________________________________________________ 

6 Waarom is plannen een effectieve studiemethode? 

  
_______________________________________________________________________ 

7 Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen plannen? 

  
_______________________________________________________________________ 

8 Waarom raadt Remijn scholieren aan om een offline overzicht te bewaren? 

  
_______________________________________________________________________ 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Max. Elért 
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OPDRACHT 2 
 
Hieronder volgt een tekst waarover ware en niet ware uitspraken worden gedaan. Lees 
de tekst en geef aan welke uitspraak waar en welke uitspraak niet waar is door bij elke 
uitspraak een X op de juiste plaats te zetten. 
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. 
 
 
 
Waarom eet je zoals je eet? 
 
Het gerecht ‘aardappels, groente, vlees’ staat bekend als een Hollandse traditie, maar hoe lang 
eten we dit al? Eigenlijk helemaal niet zo lang. Jon Verriet is specialist in voedselgeschiedenis 
en legt uit dat dit te maken heeft met geld. “Pas na de Tweede Wereldoorlog konden de meeste 
mensen het zich permitteren om elke avond vlees te eten”, zegt de historicus. De periode dat 
‘de Hollandse pot’ de standaardmaaltijd was, is trouwens eigenlijk alweer voorbij. “Gekookte 
aardappels worden steeds minder populair”, zegt Verriet.  
Niet alleen welvaart, maar ook technologie bepaalt wat we eten. De koelkast bijvoorbeeld was 
een dure uitvinding die bijna niemand nog had direct na de Tweede Wereldoorlog. Toen deze 
wel betaalbaar werd voor de meerderheid, kon men overstappen van blikvoeding naar vers 
voedsel.   
Daarnaast spelen ideeën en moraal een grote rol. “Spijswetten binnen religies bijvoorbeeld zijn 
heel bepalend, vooral voor wat we niet mogen eten”, zegt Verriet. Het feit dat onze maaltijd 
goed voor onze planeet moet zijn, is een veel recentere opvatting.   
Dat duurzaam eten nog lang niet de standaard is, weet consumptiesocioloog Hans Dagevos 
maar al te goed. Uit zijn onderzoek blijkt namelijk dat we gemiddeld nog steeds evenveel vlees 
eten: in 2018 aten we zelfs ruim een halve kilo meer per persoon. Ecologisch gezien gaan we 
het echter niet redden als we zoveel dierlijke eiwitten blijven consumeren. “We moeten op 
mondiale schaal naar andere eiwitbronnen gaan zoeken”, zegt Dagevos.  
Toch vinden we het blijkbaar lastig onze hamburger op te geven. Waarom is dit zo moeilijk? 
Dagevos geeft een mogelijke verklaring: “De gehechtheid aan vlees zit er diep in. Mensen 
hebben het idee dat ze iets verliezen als ze geen vlees meer eten. Ze zien nog niet wat ze kunnen 
winnen met de alternatieven.” Hij vertelt ook dat we meer buitenshuis zijn gaan eten, en in 
restaurants is vlees nog steeds bijzonder populair.  
Volgens Dagevos is informatievoorziening en bewustwording momenteel de beste aanpak voor 
vooruitgang. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat zeventig gram vlees per dag genoeg is.” 
Een man uit het publiek geeft toe dat hij niet goed weet hoe hij zijn vlees moet vervangen. “Je 
kunt van alles vinden in de vegetarische schappen, maar is dat ook lekker?” Dagevos geeft 
hierop het advies om de vleesvervangers gewoon eens te proberen: “Die flauwe vegaflap van 
vijftien jaar geleden is onvergelijkbaar met de plantaardige burger van nu.” 
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                                                                                                                           Waar    Niet waar 

 

0 In Nederland eet men gewoonlijk vlees, aardappels en groente.  
 

X 

     

9 Dankzij de welvaart ging men vaker vlees eten. 
   

     

10 Het traditionele Nederlandse eten wordt nog steeds elke avond 
gegeten. 

   

     

11 Direct na de Tweede Wereldoorlog werd vers eten de gewoonte. 
   

     

12 Morele kwesties spelen geen rol in de keuze van ons dagelijks eten.    

     

13 Er wordt veel meer vlees geconsumeerd dan wat ecologisch gezien 
gunstig zou zijn. 

   

     

14 De  laatste tijd is de vleesconsumptie in restaurants afgenomen. 
   

     

15 Dagevos beweert dat mensen slecht geinformeerd zijn over vlees en 
vleesvervangers. 

   

     

16 Vegaburgers zijn veel lekkerder geworden in het afgelopen 
decennium. 
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OPDRACHT 3 
 
Hieronder volgt een tekst over de 10.000 uur-regel waarin sommige zinsdelen zijn 
weggelaten. Die staan op de volgende bladzijde. Maak de tekst compleet door de 
ontbrekende zinsdelen op de open plaatsen te schrijven.  
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. 
 
 
 
Oefening baart weinig kunst 

 

Je kunt overal goed in worden, zolang je maar oefent. Dat is een geruststellend idee, maar helaas 

niet waar. De bekende '10.000-uur regel' stelt dat (0)      als  je  10.000  uur                      .     

  serieus  op  iets  oefent    , je het niveau van een professional bereikt. Training helpt, 

denkt ook onderzoeker Zach Hambrick, maar andere factoren zijn veel belangrijker. 

De regel is bij veel mensen populair. Een 'magisch getal' geeft houvast en spreekt tot de 

verbeelding. Niet vreemd dat (17) ________________________________________________ 

_______________________________. Het idee van maakbaarheid motiveert. Scoor je slecht 

op een test? Niet getreurd, goed oefenen (18) _________________________________ 

_______________________________________________. Een veelgebruikt voorbeeld is 

Michael Jordan. Hij, maar ook de Beatles en Steve Jobs, hadden pakweg die 10.000 uur nodig 

om  hun niveau te bereiken. 

Het basisidee is afkomstig van (19) ______________________________________________ 

________________________________. Hij beweerde dat individuele verschillen in prestaties 

verklaard kunnen worden uit het verschil in oefening. Malcom Gladwell, schrijver van het boek 

'Uitblinkers', zag wel iets in de theorie dat (20) _____________________________________ 

_______________________________________________. Hij bedacht de '10.000-uur regel'. 

Sindsdien wordt die veel gebruikt, maar het blijft een fabeltje. 

Hoe zit het dan wel?  Slechts een derde van de prestaties komt voort uit oefening. Hambrick en 

zijn collega's van de Michigan State University onderzochten muzikanten en schaakspelers. 

Zij analyseerden veertien eerdere studies en publiceerden de resultaten in het wetenschappelijke 

tijdschrift 'Intelligence'. Alleen training is dus niet genoeg om (21) ______________________ 

___________________________________________________________________________. 
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Wat is wel belangrijk? Intelligentie, talent en de leeftijd (22) __________________________ 

_____________________________________________________. Ook het vermogen je korte 

termijngeheugen te gebruiken kan het verschil maken tussen goed en excellent. "Het bewijs is 

duidelijk", schrijft Hambrick op de site van zijn universiteit. "Sommige mensen bereiken een 

hoog niveau zonder enorm veel te trainen, (23) _____________________________________ 

_________________________________________.“ Het lijkt logisch: Niet iedereen heeft de 

fysieke mogelijkheden om hard een berg op te fietsen of (24) __________________________ 

______________________________________________________. Hoeveel uur je er ook op 

zwoegt. Toch zijn wetenschappers het nog niet eens over de vraag: Is het talent of training? 

Anders Ericsson vindt dat Hambrick teveel invloed toekent aan genen en intelligentie. De 

discussie duurt voort, maar de '10.000-uur regel' kan volgens Hambrick's onderzoeksteam de 

prullenbak in. 

Moeten we de ambitie om ergens in uit te blinken dan maar opgeven? Volgens Hambrick 

kunnen we (25) ______________________________________________________________ 

__________________. "Maar", zo zegt hij, "ik denk dat iedereen de potentie heeft om ergens 

een genie in te worden." 

 
 

   als je 10.000 uur serieus op iets oefent   . 
de prestatieverschillen tussen mensen te verklaren 

de Zweedse psycholoog Anders Ericsson 
en anderen falen terwijl ze wel veel oefenen 

en het zal straks beter gaan 
het muzikale gehoor om een topviolist te worden 

niet in alles een topniveau bereiken 
training aan de basis ligt van genialiteit 

veel trainers en coaches het regelmatig in de mond nemen 
waarop iemand begint met oefenen 

 
 
 
 
 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
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Fontos tudnivalók 
 
 
 

A feladatsor megoldásához szótár nem használható. 
 
A szürke négyzetsor az értékelés számára van fenntartva. Kérjük, ne írjon a szürke négyzetsorba. 
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OPDRACHT 1 
 
Maak de tekst compleet door het juiste woord uit de lijst te kiezen en in de open plaatsen 
in te vullen. Let op: er staan meer woorden in de lijst dan u nodig heeft. 
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. 
 
 
 
Het Nederlands op het internet 

 

Het internet is een Amerikaanse uitvinding: de wortels van het netwerk liggen in 

(0)       dat            land en succesvolle internetbedrijven zoals Google en Facebook komen 

(1) _______________. 
Toen het internet in de jaren negentig algemeen toegankelijk werd, voorspelden sommigen dan 
ook dat het Nederlands verder in de verdrukking (2) _______________ raken. 
Toch is het Nederlands onbetwist een wereldtaal op het internet geworden. Volgens een peiling 
van het Amerikaanse onderzoeksbureau W3Techs uit december 2018 is 1,1% van de pagina’s 
op het web in het Nederlands. Onze taal komt (3) _______________ op de twaalfde plaats in 
de lijst met talen, die nog wel wordt aangevoerd (4) _______________ het Engels: iets meer 
dan de helft, 55,9% van de pagina’s op het web, is Engels. Overigens neemt het relatieve 
aandeel van het Engels op het internet snel (5) _______________: het aantal Engelstalige 
pagina’s groeit in hoog tempo, (6) _______________ het aantal pagina’s in andere talen groeit 
veel sneller. 
Op onderdelen zijn de cijfers nog indrukwekkender. De Nederlandstalige Wikipedia is met ruim 
een miljoen pagina’s de vierde in grootte, na het Engels, Duits en Frans en 
(7) _______________ het Italiaans en Pools en enkele honderden andere talen. 
(8) _______________ vergelijking: gemeten aan het aantal sprekers, is het Nederlands volgens 
sommige tellingen de 23e taal ter wereld, volgens andere bronnen de 37e. 
 
 

af door maar vóór 

daarmee ervandaan met wou 

dat  er ter zou 
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OPDRACHT 2 
 
Maak de tekst compleet door het juiste woord of de juiste woordgroep uit de vier 
mogelijkheden te kiezen en de corresponderende letter in de tekst in te vullen. Als er 
meerdere juiste mogelijkheden zijn, hoeft u slechts één antwoord te kiezen. Let op: Op 
sommige plaatsen staan de ontbrekende woorden niet naast elkaar! 
Vraag 01 en 02 zijn als voorbeelden gegeven. 
 
 
 
Hoe milieuvriendelijk is elektrisch rijden? 
 
We (01)     B     meteen met de deur in huis: elektrische auto’s zijn minder millieuvriendelijk 

dan menigeen denkt. In een onderzoek, uitgevoerd door een erkend Duits onderzoeksinstituut, 

(02)     D     auto’s     D     die gemiddeld 15.000 kilometer per jaar afleggen en een levensduur 

hebben van vijftien jaar. Dit autosegment wordt ook wel de Golfklasse genoemd. In het 

onderzoek (9) ________ naar de gehele levenscyclus van een auto. 

Wat de resultaten (10) ________ is dat elektrische auto’s pas na 8,5 jaar of 127.500 gereden 

kilometers schoner zijn dan benzineauto’s en pas na 14,6 jaar of 219.000 gereden kilometers 

schoner dan dieselauto’s. Er is echter een belangrijke kanttekening: de onderzoekers 

(11) ________ van de Duitse elektriciteitsmix. Op dit moment (12) ________ een deel van de 

stroom nog opgewekt door kolencentrales. Als een elektrische auto met duurzame elektriciteit 

(wind of zon) wordt opgeladen, komt hij wél als schoonste uit de bus. Auto’s die op aardgas 

(13) ________ stoten tijdens hun levenscyclus de minste CO2 uit. Dit soort auto’s is nog relatief 

zeldzaam. Op slechts 150 plekken in Nederland (14) ________ aardgas ________ . 

Ook bij de productie van elektrische autoaccu’s komt een grote hoeveelheid CO2 vrij. In de 

meeste berekeningen blijft deze verborgen impact buiten schot. Wat ook (15) ________ is het 

hoge percentage steen- en bruinkool in de energiemix van Duitsland. Deze bestanddelen 

(16) ________ er vooralsnog ________ bij dat de ‘ecologische footprint’ van elektrische auto’s 

relatief ongunstig is.  
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 A B C D 

01 valt  vallen  viel vielen 

02 onderzoeken onderzocht werd onderzocht werden onderzocht 

9 kijken keken werd gekeken werden gekeken 

10 levert op opleveren opleverde opleverden 

11 gaan uit uitgaan gingen uit uitgingen 

12 wordt worden is geworden zijn geworden 

13 rijdt rijden is gereden hebben gereden 

14 tanken kan tanken worden getankt kan worden getankt 

15 speelt mee meespeelt speelde mee heeft meegespeeld 

16 draagt aan dragen aan droegen aan aandragen 
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OPDRACHT 3 
 
Maak de tekst compleet door zinnen van de losse woorden te vormen. Elk woord moet 
gebruikt worden. Als er meerdere juiste mogelijkheden zijn, moet u er slechts één 
aangeven. 
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. Het eerste zinsdeel van elke (bij)zin is als hulp gegeven. 
 
 
 
Waarom is de zomer- en wintertijd ingevoerd? 
 
Zomertijd is de tijd  

(0) die      gedurende  de  zomermaanden  wordt  aangehouden          . 

aangehouden – de – geduurende – wordt – zomermaanden 
 
(17) door ___________________________________________________________________. 

de – een – klok – te – uur – vooruit - zetten  
Dit wil zeggen dat de klok dan een uur voorloopt op de standaardtijd, die in dit verband ook 
wel wintertijd genoemd wordt. Wintertijd is dus de standaardtijd, zomertijd is de afwijkende 
tijd. 
(18) In de Europese Unie ______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________. 

de – de – de – laatste – laatste – loopt – maart – oktober – tot – van – van – van – 
zomertijd – zondag – zondag  

De gedachte achter zomertijd is 
(19) dat ____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________. 

bezuinigen – elektrische – hierdoor – kunnen – men – op – verlichting – zou  
Het energiebesparende effect van zomertijd is echter omstreden. 
(20) De eerste praktische toepassing van zomertijd __________________________________ 
 
___________________________________________________________________________,  

de –  door – Duitse – Eerste – gedurende – de – regering – was – Wereldoorlog 
tussen 30 april 1916 en 1 oktober 1916. 
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De oliecrisis van 1973,  
(21) die ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________, 

een – energiebesparende – golf – leidde – maatregelen – tot – van 
was voor veel landen aanleiding 
(22)  om ___________________________________________________________________. 

de – in – opnieuw – te – voeren – zomertijd 
Frankrijk deed dat als eerste Europese land in 1976 en veel West-Europese landen volgden 
het jaar daarop. West-Duitsland wachtte nog tot 1980, 
(23) totdat __________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________. 

afspraak – een – gemaakt – hier – met - Oost-Duitsland – over – was  
Niet iedereen is blij met de zomertijd. Tegenstanders beweren  
(24) dat ____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________. 

dan – de – heeft – meer – men – profijt – schade – van - zomertijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Max. Elért 
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OPDRACHT 4 
 
Maak de tekst compleet door de juiste voegwoorden in te vullen. Als er meerdere juiste 
antwoorden zijn, hoeft u slechts één voegwoord in te vullen. 
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. 
 
 
 
Ouders positief over de kwaliteit van kinderopvang, maar nog altijd kritisch over de kosten 
 
 
Een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau brengt in kaart (0)      hoe      ouders 

over de kinderopvang denken, (25) ____________ hun ervaringen zijn en welke keuzes zij 

maken. Er wordt hierbij gekeken naar de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de 

opvang. Ook is informatie verzameld over de manier (26) ____________ zij arbeid en zorg 

combineren en (27) ____________ zij dit ervaren. Ruim 1.800 ouders van baby's en kleuters 

hebben aan dit onderzoek meegewerkt.  

De resultaten van het rapport suggereren (28) ____________ aantrekkelijke kinderopvang voor 

ouders betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit moet zijn. De kans 

(29) ____________ ouders opvang gebruiken, is bijvoorbeeld hoger naarmate ouders positiever 

over deze aspecten denken. Ook geven de ouders zonder opvang aan dat ze zouden overwegen 

wel opvang te nemen (30) ____________ deze drie aspecten zouden verbeteren. 

Veel ouders vinden kinderopvang duur; voraal ouders (31) ____________ geen gebruik maken 

van opvang zijn vaak negatiever over de betaalbaarheid. Hier zijn tenminste twee mogelijke 

verklaringen voor: ze hebben misschien geen goed zicht op de daadwerkelijke kosten. Het is 

daarnaast ook denkbaar dat ze geen opvang gebruiken (32) ____________ ze (terecht of 

onterecht) het idee hebben dat dit te duur is. Dit negatieve denkbeeld over de kosten van de 

opvang verklaart deels (33) ____________ deze groep hier geen gebruik van maakt. 

 
 
 
 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Max. Elért 
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 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 8   
2. feladat 8   
3. feladat 8   
4. feladat 9  

Feladatpont összesen 33   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 
pontszáma egész 
számra kerekítve 
elért programba 

beírt 
I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
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HOLLAND NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
 

A feladatsor megoldásához szótár nem használható. 
 
A szürke négyzetsor az értékelés számára van fenntartva. Kérjük, ne írjon a szürke négyzetsorba. 
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Welkom bij het luistergedeelte van het eindexamen. 
 
 

U gaat nu het luistermateriaal en de instructies beluisteren. De opdrachten en de 
bijbehorende instructies vindt u in dit tekstboekje. 
 
• Er zijn drie opdrachten. Elk fragment zal twee keer worden afgespeeld. 
• Ieder fragment begint met een muziekje. Daarna hoort u de instructies bij de opdracht. 

(U kunt de instructies ook meelezen in het tekstboekje). 
• Na deze instructies is er iedere keer een stilte. U kunt deze tijd gebruiken om de opdracht 

in het tekstboekje goed door te lezen voordat de tekst wordt afgespeeld. 
• Vervolgens wordt het fragment in zijn geheel afgespeeld. 
• Na alweer een korte stilte, krijgt u het fragment voor de tweede keer te horen. Dit keer 

is het fragment echter opgedeeld in kortere stukjes. Na ieder stukje krijgt u de tijd om 
uw antwoorden op te schrijven. Natuurlijk kunt u uw antwoorden ook opschrijven terwijl 
u naar het fragment luistert. 

• Aan het eind van de opdracht krijgt u ook nog de tijd om al uw antwoorden na te kijken. 
 
De volledige test duurt 30 minuten. 
 
Succes! 
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OPDRACHT 1 
 
Hieronder staan enkele foto’s van verschillende soorten jeans. Bij elke foto hoort een 
beschrijving die u gaat beluisteren. Het is uw taak om te bepalen welke beschrijving bij 
welke foto hoort en de letters van de foto’s bij de corresponderende nummers te schrijven.  
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. 
 
 
 

0       G       . 2 ________ 4 ________ 6 ________ 

1 ________ 3 ________ 5 ________   
 
 

A B 

 

 

C 
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OPDRACHT 2 
 
In dit fragment gaat u luisteren naar de resultaten van een onderzoek naar 
alleenstaanden. Het is uw taak om de onderstaande vragen in een paar woorden te 
beantwoorden. Als er meerdere mogelijkheden zijn, hoeft u slechts één antwoord te geven. 
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. 
 
 
 
Waar gaat dit fragment over? 

(0)   (over)  alleenstaanden                                                                                        . 

Hoeveel keer groter was het aantaal alleenstaanden in 2017 dan in 1947? 
 
(7) ________________________________________________________________________ 
Welke verwaching heeft het CBS* omtrent het aantal alleenstaanden in de komende decennia? 
 
(8) ________________________________________________________________________ 
Hoe ziet het aantal alleenstaande ouders er in 2047 uit volgens de prognose van het CBS? 
 
(9) ________________________________________________________________________ 
Wat was de belangrijkste reden dat na de Tweede Wereldoorlog 1 procent van de meerderjarige 
Nederlandse bevolking alleenstaande ouder was? 
 
(10) _______________________________________________________________________ 
Welke oorzaken spelen een rol in de groei van het aantal alleenstaanden? Noem er twee. 
 
(11) _______________________________________________________________________ 
 
(12) _______________________________________________________________________ 
Tot wanneer waren seksuele relaties, huwelijk en kinderen krijgen nauw met elkaar verbonden? 
 
(13) _______________________________________________________________________ 
Waarom stellen jongvolwassenen samenwonen en het huwelijk uit? 
 
(14) _______________________________________________________________________ 
* CBS -Centraal Bureau voor de Statistiek 

 
 
 
 
 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Max. Elért 
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OPDRACHT 3 
 
In dit fragment gaat u luisteren naar een interview met dierenartsassistente-
paraveterinair Femke Bosboom waarover ware en niet ware uitspraken worden gedaan. 
Het is uw taak om aan te geven welke uitspraak waar en welke uitspraak niet waar is door 
bij elke uitspraak een X op de juiste plaats te zetten. 
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. 
 
 
 
                                                                                                                           Waar     Niet waar 

 

0 Dit is een interview met een dierenartsassistente-paraveterinair. X   

     

15 Femke wilde altijd een baan met dieren hebben.      

     

16 Na haar studie werkte Femke bij een uitlaatservice.    

     
17 Bij die uitlaatservice is Femke in aanraking gekomen met het 

behandelen van dieren.  
   

     
18 Femke heeft gekozen voor zelfstudie om tijdens de studie geld voor 

haar levensonderhoud te kunnen verdienen. 
   

     
19 Een dierenartsassistente is hoger gekwalificeerd dan een 

paraveterinair. 
   

     
20 Een gemiddelde werkdag van Femke bestaat uit drie periodes: in elke 

periode verricht ze verschillende activiteiten.    
   

     
21 Tijdens de spreekuren helpen de assistenten in de spreekkamer en 

werken ze achter de balie.  
   

     

22 ’s Middags helpt de ene assitente de dierenarts bij de operaties.    

 
 
 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Max. Elért 
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 pontszám 
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III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 6   
2. feladat 8   
3. feladat 8   

Feladatpont összesen 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN  30   

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 
A feladatsor megoldásához nyomtatott szótár használható. 
 
Ügyeljen a megadott szószámra! 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szóinter-
vallumtól, az pontlevonással jár. 
  



Holland nyelv 
emelt szint 

2111 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 3 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

OPDRACHT 1 
 
U bent in Brussel geweest en heeft een tentoonstelling bezocht over de EU en het Europees 
Parlement. In de onderstaande tekst staat informatie over de tentoonstelling.  
 

  
Het bezoekerscentrum Parlamentarium van het Europees Parlement in Brussel 
 
Ontdek de wereld van het Europees Parlement in het Parlamentarium, het grootste 
parlementaire bezoekerscentrum van Europa. Dit is Europese politiek zoals u die 
nog nooit hebt gezien! Kinderen en volwassenen kunnen op een nieuwe, 
dynamische manier zien hoe beslissingen worden genomen en hoe die ons 
dagelijkse leven beïnvloeden.  
 
Enkele attracties in het Parlamentarium:  
■■ een digitale 360°-film toont u de werkelijkheid van de Europese politiek en 
brengt u van commissievergaderingen in Brussel naar de vergaderzaal in 
Straatsburg, waar plenaire zittingen worden gehouden en over wetten wordt 
gestemd;  
■■ een interactieve, virtuele reis door Europa om alle lidstaten te ontdekken;  
■■ een videomuur met persoonlijke boodschappen van leden van het Europees 
Parlement;  
■■ een enorme 3D-lichtinstallatie in de vorm van een constant veranderende kaart 
van Europa, afhankelijk van de verschillende opinies van de Europese burgers;  
■■ een speciaal voor kinderen ontworpen speurtocht en een praktische handleiding 
voor tieners zorgen ervoor dat bezoekers van alle leeftijden het nodige over de 
Europese Unie leren.  
De informatie is beschikbaar in alle 24 talen van de Unie.  
 
De toegang is gratis en het centrum is volledig toegankelijk voor mindervaliden. Na 
uw bezoek kunt u een kijkje nemen in de souvenirwinkel en genieten van een hapje 
of drankje in het cafetaria van het centrum. 
 
Voor meer informatie over ons totale aanbod voor bezoekers raadpleeg: 
www.europarl.europa.eu/visiting/nl  
 
Kom en doe mee! 
 
Adres: Willy Brandt building 
Esplanade Solidarność Place du Luxembourg/Luxemburgplein 100 1050 
Brussels / Bruxelles / Brussel 
BELGIUM/BELGIQUE/BELGIË 
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U schrijft een e-mail in 120-150 woorden aan uw Belgische vriend waarin u over uw bezoek 
aan het Parlamentarium vertelt: 
1. u vertelt aan uw vriend dat u twee dagen in Brussel bent geweest in het kader van een EU-

studiereis en dat u ook het Parlamentarium heeft bezocht; 
2. u schrijft over deze ervaring en wat u wel en niet leuk vond, gebruik makend van de 

informatie hierboven; 
3. u sluit uw mail af en belooft bij een volgend bezoek aan Brussel ook met uw vriend af te 

spreken, als het lukt. 
 
U begint uw e-mail met Dag Elzo, 
 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  



Holland nyelv 
emelt szint 

2111 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 6 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

OPDRACHT 2 
 
U komt uit Hongarije maar zit tegenwoordig in Nederland op school in het kader van een 
uitwisselings-programma. De school heeft een online krant. U wordt gevraagd om in deze krant 
een artikel te schrijven over hoe u zich voelt in Nederland en hoe het leven van een middelbare 
scholier in Hongarije eruit ziet. 
 
In dit artikel schrijft u over de volgende punten in 200-250 woorden: 
1. u kiest en titel voor uw artiel, stelt uzelf voor, zegt waar u vandaan komt en vertelt dat u 

tegenwoordig in Nedeland bent in het kader van een uitwisselingsprogramma; 
2. u beschrijft hoe u zich in Nederland voelt, wat u leuk en niet leuk of vreemd vindt; 
3. u vertelt over het leven van een Hongaarse middelbare scholier (bv. dagindeling, vakken, 

keuzevaken, werkvormen in de klas en dergelijke); 
4. u vat uw verhaal samen en zegt dat het leuk is om een paar maanden op een Nederlandse 

school te zitten. 
 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Holland nyelv 
emelt szint 

2111 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 7 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Holland nyelv 
emelt szint 

2111 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 8 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 

 

Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális  elért 

1. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 4   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   

1. feladat összesen 10  

2. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  
Íráskép 1  

2. feladat összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
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