
 

COMPRENSIÓN LECTORA 

20 preguntas de opción múltiple. 
Valor del acierto: 0,66 puntos. 
Penalización por error: -0,20 puntos. 
 
 
1.      Moederdag 
 
Moederdag is de dag waarop alle mama's extra in de bloemetjes worden 
gezet. In België, Nederland en nog heel wat andere landen valt 
Moederdag op de tweede zondag van mei. Een uitzondering in België is 
de regio Antwerpen: daar wordt Moederdag gevierd op 15 augustus. 
 
Op Moederdag staan moeders centraal. Papa en de kinderen 
verwennen(*) mama met een cadeautje, een mooie tekening of een 
ontbijt op bed. Vaak hebben de kinderen op school iets gemaakt of ze 
schrijven een lief briefje speciaal voor mama. Ook volwassenen vieren 
Moederdag: ze bezoeken hun moeder en geven haar een geschenk of 
een mooie bos bloemen. Ook op andere plaatsen in de wereld vieren ze 
Moederdag, maar de datum kan verschillen per land. Zo zijn er landen die 
hun moeders vieren op 21 maart, bij het begin van de lente, of op de 
laatste zondag van mei. In sommige landen worden op 8 maart niet 
alleen de moeders gevierd, maar alle vrouwen.  
 
En jij? Vier jij moederdag? Stuur ons een e-mail en laat ons weten wat jij 
op moederdag doet of wat jouw kinderen op Moederdag doen. Je kan 
een heerlijk etentje in een gezellig restaurant winnen. Ons e-mailadres is: 
moederdag@yahoo.com.  
 
Aangepaste tekst gebaseerd op https://www.nedbox.be/teaser/moederdag  
 

(*) verwennen = mimar 
 
2. Op moederdag krijgen alle mama's bloemen. 

a. Waar. 
b. Niet waar. 

3. Welke zin is correct? 
a. In België is Moederdag altijd op 15 augustus. 
b. In België vieren de mensen Moederdag op dezelfde dag als in 

Nederland. 
c. In alle landen is Moederdag op de tweede zondag van mei. 

 
 
 

https://www.nedbox.be/teaser/moederdag


4. Wat doen de kinderen voor hun moeder volgens de tekst? 
a. Ze maken iets voor haar. 
b. Ze schrijven een tekstje. 
c. Antwoorden A en B zijn alletwee correct. 

5. Wat doen volwassenen op Moederdag?  
a. Ze schenken hun moeder een cadeautje. 
b. Ze gaan met haar naar het bos. 
c. Ze vieren het niet. 

6. Welke zin is niet correct? 
a. Sommige landen vieren moederdag op 21 maart. 
b. De laatste zondag van mei is het begin van de lente. 
c. Op 8 maart vieren mensen soms ook moederdag. 

7. In het artikel staat een e-mailadres omdat… 
a. …de redactie wil weten hoe jij Moederdag viert. 
b. …de redactie wil weten of jij kinderen hebt. 
c. …de redactie wil weten alleen wie op Moederdag op restaurant 

gaat. 
 
 
8.  Leer Nederlands met Vincent 
 
De bekende voetballer en Rode Duivel Vincent Kompany is perfect 
tweetalig. Het ideale gezicht dus voor de campagne 'J'apprends le 
flamand avec Vincent'. Met die campagne wilde Kompany Franstalige 
werkzoekenden(*) uit Brussel oproepen (**) om Nederlands te leren en zo 
gemakkelijker werk te vinden. 
 
Begin oktober kon je de filmpjes of foto's van Kompany zien in de 
Brusselse metro, op de radio en in de bioscoop. De campagne was een 
enorm succes. Duizend tweehonderd Brusselse werkzoekenden zochten 
werk via de Vlaamse instantie VDAB. Dat waren er vier keer meer dan 
vorig jaar.  
 
Dit was deels dankzij Kompany. Meer dan de helft van die werkzoekende 
Brusselaars hadden de campagne met de Rode Duivel gezien.  
 
Bij de VDAB kregen de werkzoekenden een sessie over Nederlands leren 
en werken in Vlaanderen. 855 van de 1.200 werkzoekenden (71 procent) 
had ook een conversatie met een medewerker van de VDAB Brussel. De 
helft daarvan begon ook een cursus bij de VDAB. Dat leek niet veel, maar 
sommigen kozen voor andere hulp, zoals taalcheques, of ze vonden op 
een andere manier een job. Door de campagne met Kompany was het 
aantal Brusselse werkzoekenden dat Nederlands leert via de VDAB dit 
jaar hoger. De VDAB organiseerde dubbel zoveel Nederlandse cursussen 
voor Brusselse werkzoekenden als vorig jaar. 
 



De leuke campagne met Kompany zorgde voor een mooi resultaat. 
Nederlands is belangrijk want de helft van de vacatures in de hoofdstad 
vraagt tweetaligheid. Ook veel bedrijven in de Vlaamse Rand en rond de 
luchthaven van Zaventem vinden niet gemakkelijk personeel. 
 
 
Aangepaste tekst gebaseerd op: https://www.nedbox.be/artikel/vincent-
kompanyniv2/788  
 

(*) werkzoekenden = personas en búsqueda de trabajo 
(**) oproepen = hacer un llamamiento  
 
 
 
9. Welke zin is correct?... 
     a. Vincent Company spreekt even goed Nederlands als Frans. 
     b. Vincent Company wil Nederlands leren. 
     c. Antwoorden A en B zijn niet correct. 
10. Vincent Company... 
     a. zoekt ander werk. 
     b. helpt mensen zonder werk. 
     c. stimuleert mensen om Nederlands te leren. 
11. Als je Nederlands leert… 

a. ...vind je gemakkelijker werk. 
b. …kan je aan de campagne meedoen. 
c. Antwoord A en B zijn niet correct. 

12. Waar kan je de campagne zien en horen? 
     a. Op de radio en televisie. 
     b. Onder andere in de filmzalen en de metro. 
     c. Alleen op de radio en in de Brusselse metro. 
13. Vorig jaar hebben driehonderd Brusselse werkzoekenden werk  
     gezocht via de VDAB. 
     a. Waar 
     b. Niet waar. 
14. De VDAB... 
     a. geeft alleen informatie over Nederlands leren. 
     b. geeft informatie en geeft ook cursussen. 
     c. spreekt met de werkzoekenden en geeft werk aan hen. 
15. Alle werkzoekenden vinden werk via de VDAB. 
     a. Waar 
     b. Niet waar. 
16. Welke zin is niet correct? 
     a. Dit jaar zijn er meer Nederlandse cursussen voor Brusselse   
         werkzoekenden. 
     b. Er zijn twee keer zoveel Nederlandse cursussen voor Brusselse   
         werkzoekenden. 
     c. Er zijn dit jaar evenveel Nederlandse cursussen als vorig jaar. 

https://www.nedbox.be/artikel/vincent-kompanyniv2/788
https://www.nedbox.be/artikel/vincent-kompanyniv2/788


17. Waarom vinden bedrijven rond de luchthaven niet gemakkelijk 
      personeel? 
     a. Omdat niet veel mensen tweetalig zijn. 
     b. Omdat ze Nederlanders zoeken. 
     c. Dat staat niet in de tekst. 
 
  

18. USO DE LA LENGUA 

5 preguntas de opción múltiple. 
Valor del acierto: 0,4 puntos. 
Penalización por error: -0,13 puntos. 
 
19. Hij _________ altijd in de sofa. 

a. slaapte 
b. sleep 
c. sliep 

20. Welke zin is correct? 
a. Als hij ziek is, kan hij niet werken. 
b. Als hij is ziek, kan hij niet werken. 
c. Als hij is ziek, hij kan niet werken. 

21. Hij is moe… 
a. …want hij de hele dag heeft gewerkt. 
b. …omdat hij de hele dag heeft gewerkt 
c. …omdat hij heeft de hele dag gewerkt. 

22. Peter herinnert _____ niets meer. 
a. hem 
b. zich 
c. zijn 

23. We gaan vaak naar Amsterdam. Je kunt _______met een bootje op    
     de grachten varen. 

a. er 
b. daar 
c.  Antwoorden A en B zijn alle twee correct. 


