TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO NA POZIOMIE A2

1. Kies het juiste antwoord
1. Willen jullie wel wat langer vakantie hebben?
1. Ja, we zouden graag wat langer vakantie willen hebben.
2. Ja, we zouden graag wat langer vakantie hebben.
3. Ja, we willen graag wat langer vakantie zouden hebben.
2. Volgens mij moet je wat meer bewegen
1. Als ik jou was, zou ik meer aan sport doen.
2. Als ik jou was, zou ik minder aan sport doen.
3. Als ik jou was, zal ik meer aan sport doen.
3. Het examen is door de student afgelegd.
1. Heeft hij het examen geslaagd?
2. Is hij voor het examen geslaagd?
3. Is hij door het examen gezakt?
4. Ik moet geld verdienen …
1. omdat ik wil een nieuwe auto kopen.
2. want ik wil een nieuwe auto kopen.
3. want ik een nieuwe auto wil kopen.
5. De vrouw ..., is een vriendin van mij.
1. die naast de postkantoor staat
2. de naast het postkantoor staat
3. die naast het postkantoor staat
6. Wat lees je?
1. niets interessant
2. niets interessants
3. niets interesants
7. Mag ik hier roken?
1. Hier mag niet gerookt worden!
2. Hier mag niet gerookt werden!
3. Hier mag niet roken!

2. Lees de tekst en geef antwoord op die onderstaande vragen.
Regina (25 jaar) ging na haar vwo-opleiding klassieke talen studeren. Toen ze deze studie koos,
speelde de toekomst voor haar geen rol: 'Ik ben klassieke talen gaan studeren omdat ik er goed in
was en omdat ik het leuk vond. Ik heb verder niet nagedacht wat ik er later mee zou kunnen gaan
doen. Je gaat niet naar de universiteit om een vak te leren, maar om te studeren.' In haar
studententijd had ze allerlei bijbaantjes: ze was secretaresse bij een bank en ze deed freelance werk
bij een uitgeverij. Toen ze stage liep op een middelbare school ontdekte ze dat ze niet geschikt was
om docent te worden. Ook had ze geen zin om onderzoek te gaan doen of om te promoveren na haar
studie. Het werd haar duidelijk dat ze misschien iets buiten haar vakgebied moest zoeken, maar
ondertussen werd ze ook een beetje bang dat ze werkloos zou worden. Het ging slechter met de
economie en de banen lagen niet meer voor het oprapen. Vlak voor haar afstuderen stuurde ze een
mail naar de uitgeverij waar ze nog steeds freelance voor werkte. Ze vroeg of ze misschien ook
iemand voor vast nodig hadden. Er bleek toevallig een vacature te zijn. Ze werd uitgenodigd voor een
carrière in een heel andere richting, maar voorlopig ziet ze haar toekomst bij de uitgeverij. Daar zijn
voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.
1. Waarom ging Rachel klassieke talen studeren?
1. ze werd door haar ouders gedwongen
2. ze vond de studierichting leuk en ze was er goed in
3. de toekomst was voor haar niet van belang
4. ze had geen ander idee wat ze wil doen
2. Wat heeft ze ontdekt toen ze stage liep?
1. dat ze slechte beslissing heeft genomen
2. dat haar beroep leuk kan zijn
3. dat ze geen toekomst met dit beroep heeft
4. dat ze niet geschikt ist om als docent te werken
3. Welke bijbaantjes had ze tijdens haar studietijd? …..................................................................
…................................................................................................................................................
4. Wat betekent „voor het oprapen liggen”? …..............................................................................
…................................................................................................................................................

3. Vul ontbrekende woorden in
… verheugen we ons? Dat is een goede vraag! Volgende week gaan we … vakantie naar Spanje waar
we een mooi … hebben verhuurd. Daar ... we bij onze vrienden ..., die daar wonen want we hebben
hen 3 jaar geleden gezien. We geloven dat we heel tevreden zouden zijn … ons bezoek in Spanje.

4. Schrijf een korte tekst van 2-3 zinnen, maar maak gebruik van onderstaande woorden:
strandvakantie; actief zijn; genieten; lui, weer, zich vervelen, paraplu
…................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

