
 

COMPRENSIÓN LECTORA 

10 preguntas de opción múltiple. 
Valor del acierto: 0,66 puntos. 
Penalización por error: -0,20 puntos. 
 
1.   Nederlanders leven gezonder 
 
Nederlanders leven een beetje gezonder dan vroeger. Ze bewegen 
bijvoorbeeld meer. En ze roken minder. Dat zegt het CBS (Centraal 
Bureau voor de Statistiek). Het is een belangrijk onderzoeksbureau in 
Nederland. 
 
Bewegen 
Veel Nederlanders bewegen nu genoeg. Het is goed voor je lichaam als 
je ongeveer een half uur per dag beweegt. Nederlanders fietsen en lopen  
vaak. Soms trainen ze in de sportschool. 
 
Jongeren 
Alleen jongeren bewegen nog niet genoeg. Kinderen tussen 12 en 18 jaar 
moeten meer sporten. 
 
Roken 
Nederlanders roken minder en minder. Omdat het gezonder is. Maar ook 
omdat sigaretten duurder worden. En omdat je op minder plaatsen mag 
roken. Op het werk is roken verboden. 
 
3,5 miljoen 
Op dit moment roken ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders. In 2001 waren 
dat er nog 4,5 miljoen. In totaal roken we nog steeds 25 miljard sigaretten 
per jaar. 
 
Dik 
Veel Nederlanders zijn te dik. Dat is niet gezond. Bijna de helft van de 
Nederlanders ouder dan 18 jaar, weegt te veel. Bijna veertien procent 
heeft zelfs obesitas: ze wegen zo veel dat het niet goed is voor hun 
gezondheid. Mensen die te dik zijn, kunnen ziek worden. Ze kunnen 
bijvoorbeeld diabetis krijgen of rugpijn of kanker. 
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2. Nederlanders leven op een gezondere manier dan vroeger. 
a. Waar. 
b. Niet waar. 

3. Het CBS zegt… 
a. …dat Nederlanders meer bewegen. 
b. …dat Nederlanders minder roken. 
c. Antwoord A en B zijn correct. 

4. Hoe lang moet je per dag bewegen? 
a. Ongeveer 30 minuten 
b. Meer dan een half uur. 
c. Een uur per dag. 

5. Wat doen sommige Nederlanders in de sportschool?  
a. Ze lopen. 
b. Ze lopen en fietsen. 
c. Ze trainen. 

6. Wat zegt de tekst over de jongeren? 
a. Nederlandse jongeren zijn te dik. 
b. Nederlandse jongeren bewegen te weinig. 
c. Antwoorden A en B zijn alletwee correct. 

7. Nederlanders roken steeds minder. Waarom? 
a. Omdat tabak duur is en roken is niet ongezond. 
b. Omdat het niet gezond is, omdat het duur is en je kan niet op alle 

plaatsen roken. 
c. Omdat sigaretten nu goedkoper zijn en je niet op het werk mag 

roken. 
8. Hoeveel Nederlanders zijn gestopt met roken sinds 2001? 

a. Ongeveer 1 miljoen. 
b. Dat staat niet in de tekst. 
c.  3,5 miljoen Nederlanders. 

9. Bijna de helft van de Nederlanders... 
a. ...is ouder dan 18 jaar. 
b. ...heeft obesitas. 
c. …ouder dan 18, weegt meer dan goed is. 

10. Welke zin is niet correct? 
a. Te dik zijn is niet gezond. 
b. Alle Nederlanders zijn dik. 

11. Iemand die te dik is... 
a. … kan gezondheidsproblemen krijgen. 
b. … krijgt diabetes, rugpijn of kanker. 
c. Antwoorden A en B zijn alle twee niet correct. 

   
 
  
 
 
 



12. USO DE LA LENGUA 

10 preguntas de opción múltiple. 
Valor del acierto: 0,66 puntos. 
Penalización por error: -0,20 puntos. 
 
13. Je rijdt met je auto. Het verkeerslicht staat op rood. Je ____ stoppen. 

a. mag 
b. kan 
c. moet 

14.Tom heeft diabetes. De dokter zegt dat hij geen chocolade ____ eten. 
a. mag 
b. gaat 
c. wil 

15.  Mijn broer _______ zijn kamer _________ . 
a. hebt / opgeruimd. 
b. heeft / geopruimd. 
c. heeft / opgeruimd. 

16. Is dat je moeder? Nee, ... 
a. dat is mijn moeder niet. 
b. dat is niet mijn moeder, maar mijn buurvrouw. 
c. Antwoorden A en B zijn alletwee goed. 

17. Welke zin is correct? 
a. Morgen ik ga eerst naar de markt. 
b. Morgen ga ik eerst naar de markt. 
c. Naar de markt ga ik eerst morgen. 

18. Peter heeft een nieuwe auto. ______ is heel blij. 
a. Hij 
b. Ik 
c. Het  

19. Mevrouw Janssens, u kunt ______ jas daar aan de kapstok hangen. 
a. jouw 
b. uw 
c. zijn 

20. Ik heb aan jou ____________. 
a. gedankt. 
b. gedenkt. 
c. gedacht. 

21. Morgen ________ u niet. 
a. komt 
b. komen 
c. kom 

22. ___________ kosten deze boeken? 
a. Hoe 
b. Hoeveel 
c. Waar 


