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Oplossingen werkboek 2
Hoofdstuk 1 – Zeg maar jij, hoor!

1
1. je/jij
2. u; u
3. u; jij
4. je en jij; u

2 
dialoog 1
1. alstublieft
2. Natuurlijk
3. u
4. U
5 Dank u wel
6. Geen dank

dialoog 2
1. Goedenavond, welkom!
2. Goedenavond; Dank u!
3. –
4. Aangenaam
5. Aangenaam
6. Wilt u
7. graag

3
1 weer
2 regent
3 nat
4 droog
5 druk
6 file
7 uur
8 Echt
9 buurt
10 minuten
11 tijd

4
a)
1 jas
2 kapstok
3 bureaustoel
4 lamp
5 klok
6 telefoon
7 tassen
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b)
spullen 
 
5
a)
1. zitten, staan
2. staat, zit
3. hangt, staat, zit
4. sta, zit, ligt, zit
5. staan, ligt, liggen, ligt
6. liggen
7. zitten, zitten, liggen
8. staat

b)
1. hangt/legt; hangen
2. zet
3. Leg
4. zetten; leggen; zetten; doe
5. doen

c)
1. doe, zit
2. zet, staat
3. hangt, hangt
4. legt, ligt

6
a)
1. op (onder/naast)
2. in
3. in
4. in
5. op/in
6. op

b)
1. –
2. op
3. op
4. naar
5. naar
6. om
7. op, naar
8. Tot
9. Tot

7 
Voorbeeldoplossing:
1. De spinazie ligt bij de groente, naast de sla.
2. De pasta ligt in het middelste schap, naast de olie en azijn.
3. De kaas ligt in de koeling, boven de melk. / De kaas ligt hier rechts in het middelste schap, op de bovenste plank.
4. De melk staat in de koeling, onder de kaas. / De melk staat hier rechts, in het onderste schap, op de onderste plank.
5. De wijn staat naast kassa 1, tegenover het bier.
6. De olie en azijn staan hier voor u, in het middelste schap, naast de pasta.
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8
a)

/ә/ /ij/ /uu/

1. x

2. x

3. x

4. x

5. x

6. x

7. x

8. x

b)
1. mij
2. nu
3. ze
4. duur
5. we
6. me
7. wij
8. u

9
a)

dezelfde verschillende

1. x

2. x

3. x

4. x

5. x

6. x

7. x

8. x

b)
1. a
2. b
3. b
4. b
5. a
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10 
a) 
ze   = Marly + haar vriendinnen
het  = het hotel
die  = de route
hij  = de trein
hem = de trein
die (2x) = de trein
het  = het boekje
dat  = het paspoort
die  = de ID-kaart

b)
1. Het
2. Hij 
3. Ze 
4. Ze

c)
1. Dat
2. Die
3. Die
4. Die

d)
1. ze
2. het
3. hem
4. ze
5. hem
6. het; Het
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Hoofdstuk 2 – Ik zoek een baan

1
1. rustig
2. vriendelijk
3. actief
4. sociaal
5. zelfstandig
6. beleefd
7. flexibel

2
a)
1  c
2  f
3 e
4  a
5  b
6  d

b)
1. advocaat
2. arts
3. fysiotherapeut
4. docent

3
1 chatten
2 downloaden
3 e-mail
4 verzenden
5 surfen
6 appen
7 klikken

4
a)
1. Ik heb een nieuw recept geprobeerd
2. Hij heeft nieuwe woorden geleerd.
3. Ze heeft het huiswerk gemaakt.
4. We hebben op internet gesurft.
5. Ze hebben in Den Haag gewoond.
6. Hij heeft in Maastricht gestudeerd.
7. Jullie hebben in een restaurant gewerkt.
8. Ze heeft tomatensoep gekookt.
9. Hij heeft een e-mail gestuurd.
10. Hij heeft een woordenboek gebruikt.
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b)
1. proberen
2. leren
3. maken
4. surfen
5. wonen
6. studeren
7. werken
8. koken
9. sturen
10. gebruiken

c)

Wel in ex-soft-ketchup Niet in ex-soft-ketchup

maken proberen

surfen leren

werken wonen

koken studeren

gebruiken sturen

5
1. gewenst
2. gezakt
3. gedaan
4. geslaagd
5. gehaald
6. gevierd
7. gezorgd
8. gehoopt
9. geregend
10. gekomen
11. gehad
12. gegaan

6
b) Voorbeeldoplossing:
1. Je hebt contact met Nederlanders en je kunt Nederlands oefenen.
2. Werk met ouderen, werk op een basisschool of werk bij een sportclub.

7
1. Jan werkt nu als verpleegkundige in het Academisch Ziekenhuis Maastricht.
2. Jan heeft in Eindhoven gestudeerd.
3. Jan spreekt Nederlands, Engels, Duits en Frans.
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9
a)
1. b
2. a
3. c

b) 
1. Ze heeft als verpleegkundige gewerkt.
2. Hij werkt op dinsdag en donderdag.
3. Hij wil de opleiding sportinstructeur of fysiotherapie doen.

10
a)
1. parttime
2. Nee, je moet ervaring hebben.

b) Voorbeeldoplossing:
Op welke dagen moet ik werken?
En wat zijn de werktijden?
Waar is het café? / Wat is het adres van het café?
Hoeveel betaalt het café per uur? / Hoeveel ga ik verdienen? / Wat is het salaris?

Kunt u mij antwoord geven?
U kunt mij bellen op telefoonnummer [ ……… ]

Met vriendelijke groet,
[eigen voornaam + achternaam]
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Hoofdstuk 3 – Nederlands in de praktijk

1
Horizontaal
2. zenuwachtig
4  bang
6 somber

Verticaal
1 vriendelijk
3 eenzaam
5 boos

2
1 begrijp
2 verstaat
3 durft
4 betekent
5 uitleggen
6 aanmelden
7 vergeet

3
1  e
2  d
3  f
4  c
5  i
6  b
7  a
8  j
9  h
10  g

4
1 wil
2 uitleggen
3 vind
4 langzaam
5 helpen
6 bedoel
7 zelfvertrouwen
8 verstaan

5
a)
1 Ik heb geen tijd om te studeren.
2 Hij heeft geen zin in koffie.
3 Wij hebben geen goed idee.
4 Hij heeft vandaag geen les.
5 Ik schrijf geen e-mails.
6 Ik heb geen computer.
7 Ik moet geen formulieren invullen.
8 Hij heeft geen belangrijke afspraken.
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b)
1 De docent legt de oefening niet goed uit.
2 Deze oefening is niet ingewikkeld.
3 Ik vergeet het woord niet.
4 Zij mag niet roken.
5 Ik heb je niet begrepen.
6 Mijn docent kan mij niet verstaan.
7 Ik heb niet genoeg gestudeerd.
8 Hij heeft niet veel tijd.

c)
1 Ik zie geen volwassenen bij de kinderen.
2 Ik wil deze les niet vergeten.
3 Jullie kunnen dit niet uitleggen.
4 Is hij niet beleefd tegen je?
5 Ik ken deze cursist niet.
6 Ik maak mijn huiswerk niet.
7 Omar heeft geen zin om te sporten.
8 Ik vind hem niet vriendelijk.
9 Ik durf niet mee te doen.
10 Dat is geen formele brief.

6
1 Nee, ik kom niet uit Nederland. 
2 Nee, ik vind de oefening niet moeilijk.
3 Nee, ik begrijp je niet.
4 Nee, ik kan je niet verstaan.
5 Nee, ik heb geen tijd voor een kopje koffie.
6 Nee, ik kan nu geen gesprek voeren.
7 Nee, ik heb geen Nederlandse vrienden.
8 Nee, ik kan dit niet uitleggen.
9 Nee, ik ben niet zenuwachtig.
10 Nee, ik woon niet dicht bij de school.

7
a)
1 begrepen
2 verstaan
3 vergeten

b)
1 gewerkt
2 geweest
3 geleerd
4 gestudeerd
5 gemaakt
6 gegaan
7 geoefend
8 gehad
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8
1 over
2 vanaf
3 met
4 over
5 van
6 om
7 met
8 van

9
1  b
2  b
3  c
4  b
5  b
6  c
7  a
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Hoofdstuk 4 – Hoera, geslaagd!

1
a)
feest 1: verjaardag 
feest 2: kerstmis
feest 3: oud en nieuw

b)
feest 1: Gefeliciteerd met je verjaardag! 
feest 2: Prettige kerstdagen!
feest 3: Gelukkig nieuwjaar! De beste wensen!

2
a) genieten – gezellig – vrolijk – plezier – blij

c) Voorbeeldoplossing:
vieren

3
1. leerlingen
2. verzorgers
3. rector
4. obers
5. schoonmakers
6. gasten

4
a)
1. Er staat een stoel.
2.  Er staan geen bloemen.
3. Er hangt geen schilderij.
4. Er staat een laptop.
5. Er liggen geen schoenen op de vloer.

6
a)  Anne Bram
1. De feestzaal reserveren . . . . . . .  . . .x. . . .
2. De uitnodiging maken . . .x. . . . . . . . . . .
3. De hapjes en de drankjes . . .x. . . . . . . . . . .
4. De slingers en ballonnen . . . . . . . . . .x. . . .
5. Schoonmaakspullen meebrengen . . . . . . . . . .x. . . .
6. Schoonmaken . . .x. . . . . . .x. . . .

b)  Al gedaan Nog doen
1. De feestzaal reserveren . . .x. . . . (wel gemaild) . . .x. . . . (nog bellen)
2. De uitnodiging maken . . .x. . . . . . . . . . . 
3. De hapjes en de drankjes . . . . . . .  . . .x. . . .
4. De slingers en ballonnen . . .x. . . . . . . . . . . 
5. Schoonmaakspullen meebrengen . . . . . . .  . . .x. . . .
6. Schoonmaken . . . . . . .  . . .x. . . .
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7
1. nee
2. ja
3. ja
4. nee

8
a)
M:  Goedemorgen met De Drie Zussen.
B:  Goedemorgen, u spreekt met Bram de Vries.
M: Hallo, Bram. Wat kan ik voor je doen?
B: Ik heb uw e-mail ontvangen en ik wil nog iets vragen.
M: Geen probleem. Wat wil je vragen?
B: Wij willen ons feest van 20 uur tot 24 uur geven. Niet van 21 uur tot 24 uur. Kan dat?
M: Natuurlijk kan dat. Ik verander de reservering.  Heb je nog meer vragen?
B: Ja, wij willen zelf schoonmaken. Dus wij hebben geen schoonmaker nodig.
M: Ok, dat is geen probleem. Ik zal de schoonmaker afzeggen. Is verder alles in orde?
B: Ja, de reservering is verder correct.
M: Fijn. Ik zie jullie dan volgende week woensdag.
B: Bedankt, tot volgende week woensdag. Fijne dag nog.

9 Voorbeelduitwerking:

Hoi allemaal,

Bram en ik zijn geslaagd. Daarom geven we een examenfeest. We willen jullie uitnodigen voor het feest.

Het feest is op woensdag 10 juli. Het begint om 20 uur en het duurt tot 24 uur.
Het feest is in feestzaal De Drie Zussen, Steenweg 1 in Meteren. 
Je kunt iemand meebrengen. 

We hopen dat jullie komen. Stuur even een berichtje terug!

Tot volgende week!
Liefs,
Anne en Bram

10
1. De basisschool duurt 8 jaar.
2. Leerlingen gaan meestal naar het hbo.
3. Op het mbo kun je leren voor kapper, verzorgende, automonteur of administratief medewerker.
4. Vmbo duurt 4 jaar en havo duurt 5 jaar. 
5. Het eerste jaar op de middelbare school noemen we brugklas.

11
a)
1. waar
2. niet waar
3. waar

c)
1. internationale diplomawaardering
2. voor inburgering, voor werk of voor studie
3. voor inburgeraars
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Hoofdstuk 5 – Nieuwe kleren

1
1. de kassabon
2. het winkelmandje
3. het etiket
4. het pakket
5. het postkantoor

2
1 passen
2 uitverkocht
3 retourneert
4 afgeprijsd
5 verzendt
6 tegoedbon

3
1  e
2  d
3  a
4  b
5  g
6  c
7  f
8  h

4
1 Kan ik u misschien helpen?
2 Ja, ik zoek een zwarte spijkerbroek.
3 Een zwarte spijkerbroek. Dat kan. De broeken hangen hier. Welke maat hebt u?
4 Ik heb maat 44.
5 Wat vindt u van deze broek?
6 Ik vind deze broek niet mooi. 
7 En wat vindt u dan van deze broek? Deze is in de aanbieding.
8 Deze vind ik wel leuk. Wat kost hij?
9 Hij heeft €100,- gekost maar u krijgt nu 50% korting.
10 €50,- dus. Dat vind ik een mooie prijs. Ik wil deze broek graag passen.
11 De paskamers zijn daar.
12 Hoe zit de broek?
13 Heel lekker. Ik neem hem. Ik wil graag afrekenen.
14 Dat kan. Wilt u pinnen?
15 Ja, graag. Ik wil ook een tasje.
16 Dat kost 20 cent.
17 Dat is geen probleem.
18 €50,20 alstublieft. Hier hebt u de kassabon.
19 Bedankt. Tot ziens.
20 U ook tot ziens!
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5
a)
1 Ik log in mijn account in. (inloggen)
2 Hij print de kassabon voor de klant uit. (uitprinten)
3 De blouse past niet. Ik stuur hem vandaag naar de winkel terug. (terugsturen)
4 De klant kijkt eerst rustig in de winkel rond. (rondkijken)
5 Wij brengen deze kleding niet terug. De kleding past goed. (terugbrengen)
6 Ik geef het pakket bij het postkantoor af. (afgeven)
7 Deze trui is vies. Ik doe hem snel uit. (uitdoen)
8 Wij rekenen de kleding bij de kassa af. (afrekenen)

b)
1 Sluit jij de winkel straks af? (afsluiten)
2 Waarom ga jij niet met je zoon mee?(meegaan)
3 Ik voeg een liter water aan de soep toe. (toevoegen)
4 Hij legt de oefening heel goed uit. (uitleggen)
5 Hij woont al drie jaar met zijn vriendin samen. (samenwonen)
6 De docent gaat na de pauze met de les verder.(verdergaan)
7 Zij vindt haar blouse onder het bed terug. (terugvinden)
8 Ik stap bij de volgende halte uit.(uitstappen)
9 Mijn vriend komt om 20.30 uur op Station Rotterdam Centraal aan. Ik ontmoet hem daar. (aankomen)
10 We spreken om 20.00 uur bij café De Buren af. (afspreken)

6
1 in
2 binnen
3 in
4 naar
5 met
6 op
7 voor
8 in
9 van
10 om

7
Dialoog 1
Ze = de paskamers

Dialoog 2
Hij: de blouse
hij: de blouse
Hij: de blouse
hem: de blouse

Dialoog 3
Hij: deze trui
hij: de klantenkaart

Dialoog 4
ze = de artikelen met korting

Dialoog 5
hem = de tegoedbon
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Dialoog 6
Het = het leuke jurkje
het = het leuke jurkje
Het = het leuke jurkje
het = het leuke jurkje

8
a)
1 schoenen voor mannen/herenschoenen
2 €199,-
3 Op 8 oktober 2019
4 Maat 46
5 Ja, €2,50
6 Je kunt naar een winkel gaan, je kunt bellen, je kunt een bericht sturen via Facebook of Twitter of de website.

b)
1  b (retourreden D. Het artikel is kapot want de schoenen zijn kapot.)
2  c (retourneren bij Maxi is kosteloos.)
3  b  (Je hebt het artikel op 8 oktober besteld. Je wilt het op 16 november retourneren. Dat is meer dan een 

maand later. Je mag bij Maxi binnen 14 dagen retourneren. Je bent nu te laat.)
4  b (Je mag het pakket ook in een Maxi winkel naar keuze afgeven.)
5  b (Je moet de gebruikelijke = normale belkosten betalen.)
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Hoofdstuk 6 – Hoe woon jij?

1
gebouw persoon

de flat
het huurhuis
het koophuis
de woning

de huisgenoot 
de huurder
de makelaar
de koper
de verhuurder
de verkoper

2
a)
1. De huizen zijn smal en hoog.
2. Het raam is breed en hoog.
3. De kamer is te smal voor de bank.
 De bank is te breed voor de kamer.
4. Het plafond is te laag.
5. De gang is smal en diep.

b)
1.  E
2.  G
3.  F
4.  A
5.  C
6.  D
7.  B

c)
1. 4 x 11 m.
2. 18 m2, 9 en 7,5 m2.
3. 25 meter
4. 3,50 meter hoog.
5. 90 cm, 95 cm.
6. 1, 32 m

d)
1. zes bij acht meter
2. één meter tweeënnegentig
3. één bij tweeëneenhalve meter
4. vijfentwintig vierkante meter
5. achtennegentig centimeter
6. twee meter zestig

3 
1. Benenden, binnen zijn de keuken, de woonkamer, wc en de gang/hal.
2. Benenden, buiten zijn de voortuin, de achtertuin en de schuur.
3. Boven zijn de slaapkamers, de gang/hal, de badkamer en de zolderkamer.
4. De keuken is 3 bij 2,8 m.
5. De achtertuin is 7,20 m diep.
6. De achtertuin is 6 m breeed.
7. De schuur is 12 m2.
8. De badkamer is 2 x 2,5 m.
9. Er zijn 3 slaapkamers.
10. Het toilet beneden is 1 x 1,10 m.
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4
a)
Verhuren

b)
A. 43 m2
B. 7,5 m2
C. 25 m2

De vrouw heeft advertentie C geschreven.

c)
1 Zolderetage
2. Geachte
3. uw
4. woonruimte
5. huur
6. bekijken
7. afspraak
8. vriendelijke
9. Huisgenoot
10. Hallo
11. jullie
12. kost
13. ver
14. Hoeveel
15. Groeten

5
a)

singularis pluralis singularis pluralis

de badkamer de badkamers het schuurtje de schuurtjes

de buurt de buurten de slaapkamer de slaapkamers

de deur de deuren het toilet de toiletten

de gang de gangen de tuin de tuinen

het huis de huizen de weg de wegen

de kelder de kelders de winkel de winkels

de keuken de keukens de woning de woningen

het raam de ramen de zolder de zolders

b)
1. Zijn
2. is
3. Is
4. zijn
5. Is
6. is
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c)
1. een
2. een
3. –
4. –
5. een
6. een

6
a)
1. Mijn huis is ideaal, omdat het huis ruim en licht is.
2. Ik slaap het liefste aan de achterkant van het huis, omdat die slaapkamer het rustigste is.
3. Mijn opa en oma verhuizen binnenkort naar een flat, omdat ze hun huis te groot vinden.
4. We gaan een logeerkamer op zolder maken, omdat mijn familie vaak bij ons op bezoek komt.
5. Victor moet zijn auto altijd buiten parkeren, omdat hij geen garage heeft.

b)
Voorbeeldoplossing:
1. Veel mensen verhuizen naar een rustige buurt, als ze kinderen krijgen / als ze ouder worden / als de stad te 
 druk wordt. 
2. Ik ga pas een huis kopen, als ik genoeg geld heb / als ik afgestudeerd ben / als ik 35 ben. 
3. Mijn dochter van 15 maakt haar kamer alleen schoon, als ik dat vraag / als de kamer heel vies is / als haar 
 vriendinnen op bezoek komen.
4. Okky wil graag een huis met een tuin, omdat ze graag buiten is / omdat ze van tuinen houdt / omdat een 
 tuin groen is.
5. Janna woont graag dicht bij een bushalte, omdat ze geen auto heeft / omdat ze vaak met de bus reist.
6. De kinderen willen niet verhuizen, omdat ze het huidige huis leuk vinden / omdat hun vriendjes hier wonen.

7
1.  c. De huurder huurt het huurhuis van de verhuurder.
2. b. De koper koopt het koophuis van de verkoper.

8
1. c. Als ze zeker weten dat ze in de stad gaan studeren.
2. b. Er zijn voldoende kamers in de studentensteden, maar dat zijn niet allemaal fantastische kamers.
3. a. bij een hospita
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Hoofdstuk 7 – Burenhulp

1
a)
1. de groene kliko (bijna vol)
2. het gft-afval
3. de groene bak (dicht)
4. de grijze vuilniszakken
5. de grijze container (open)
6. de afvalkalender

b)
1. het afval + de kalender  = de afvalkalender
2. het vuilnis + de zak  = de vuilniszak
3. de + het afval = het tuinafval

2
1. Mijn auto is kapot. Ik moet hem naar de garage brengen.
2. In de garage kunnen ze mijn auto repareren.
3. Ik ga de planten van de buren verzorgen, als zij op vakantie zijn.
4. Ik wil een schilderijtje ophangen, maar ik heb geen gereedschap.
5. Misschien kan ik wel gereedschap van de buren lenen.
6. Kun je mij een lift geven? Mijn fiets is kapot en de bus is te laat.

3
buurt-
informatie

contact
maken

spullen
huren of
lenen

spullen
(ver-)kopen
of weggeven

hulp bij 
zorg

hulp bij
klusjes

veiligheid
in de
buurt

1. buurtapp.nl √ √   √ √ √

2. peerby.com   √     

3. nextdoor.nl √ √ √ √  √ √

4. regelhulp.nl     √   

4
a)
1. Lekker weertje, hè?
2. Ja, heerlijk!
3. Wat een vies weer, he?
4. Ja, verschrikkelijk!
5. Och jee, wat erg!
6. Dat is lastig, ja.
7. Wat is er aan de hand?
8. Hoe is dat gebeurd?

b)
1. Kan ik misschien iets doen?
2. Nee hoor, dat hoeft niet.
3. Echt niet?
4. Het is een kleine moeite.
5. Weet je het zeker?
6. Ja, natuurlijk!
7. Ik help je/jullie graag.
8. App me maar, als ik iets kan doen.
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c)
1. iets
2. hoeft
3. echt
4. moeite
5. het
6. natuurlijk
7. jullie
8. als

d)
1. Lukt het? Ja, het lukt wel.
2. Lukt het? Nee, het lukt niet.
3. Heb je hulp nodig? Nee hoor, het lukt wel.
4. Heb je hulp nodig? Ja graag!
5. Zal ik je helpen? Nee hoor, dat hoeft niet.
6. Zal ik je even helpen? Heel graag! Dank je wel!

5
1. Kan ik je misschien helpen?
2. Kan ik iets voor je doen?
3. Zal ik boodschappen voor je doen?
4. Zal ik voor je koken?
5. Zal ik de hond voor je uitlaten?
6. Zal ik de kattenbak voor je schoonmaken?
7. Zal ik de afvalcontainer voor je aan de straat zetten?
8. Zal ik het vuilnis voor je buitenzetten?
9. Zal ik de vuilniszak aan de straat zetten?
10. Zal ik die zware tassen voor je tillen?
11. Zal ik de deur voor je openhouden?

6
a) Hoe gaat het met Edwin? b) Hoe gaat het met Elena?

n Hoe gaat het met Edwin?
l Met hem 1 gaat het niet zo goed.
n Och jee! Wat is er aan de hand?
l Hij 2 heeft zijn 3 arm gebroken.
n Hoe is dat gebeurd?
l Hij 4 is van zijn 5 fiets gevallen.
n Wat erg. Heeft hij 6 veel pijn?
l Het gaat wel.
 Maar hij 7 kan niet veel doen nu.
 Hij 8 kan niet autorijden en niet fietsen, dus ik 

moet hem 9 steeds naar zijn 10 werkbrengen en 
ik moet hem 11 ook weer ophalen.

 En hij 12 zegt dat hij 13 ook niks in huis kan doen, 
dus ik moet nu alles doen.

n Kan ík misschien iets doen?
 Ik kan hem 14 ook wel een keer een lift geven.
l Nee hoor, dat hoeft niet.

n Hoe gaat het met Elena?
l Met haar 1 gaat het niet zo goed.
n Och jee! Wat is er aan de hand?
l Ze 2 heeft haar 3 arm gebroken.
n Hoe is dat gebeurd?
l Ze 4 is van haar 5 fiets gevallen.
n Wat erg. Heeft ze 6 veel pijn?
l Het gaat wel.
 Maar ze 7 kan niet veel doen nu.
 Ze 8 kan niet autorijden en niet fietsen, dus ik 

moet haar 9 steeds naar haar 10 werk brengen en 
ik moet haar 11 ook weer ophalen.

 En ze 12 zegt dat ze 13 ook niks in huis kan doen, 
dus ik moet nu alles doen.

n Kan ík misschien iets doen?
 Ik kan haar 14 ook wel een keer een lift geven.
l Nee hoor, dat hoeft niet.
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7
1. de afspraak de afspraken 11. het kind de kinderen (!)
2. de bewoner  de bewoners 12. de kliko de kliko’s
3. de buurman de buurmannen  13. de klus de klussen
4. de buurt de buurten 14. het klusje de klusjes
5. de buurvrouw de buurvrouwen 15. de lamp de lampen
6. de dag de dagen (let op: 1x g!) 16. de plant de planten
7. de fiets de fietsen 17. de straat de straten
8. het huis de huizen (let op: z!) 18. de tas de tassen
9. het huisdier de huisdieren 19. de vuilniszak de vuilniszakken
10. de kalender de kalenders 20. de week de weken

8
a)
1. of
2. dat
3. dat, of, dat
4. of
5. of, dat

b)
1. hun zoon helpt
2. de lamp is
3. ze (= de kinderen) doen
4. ik heb
5. hij komt
6. hij zal geven
7. ik kan repareren
8. hij is gevlucht

c)
1. De fietsenmaker zegt dat hij mijn fiets direct repareert.
2. Donald belt me en zegt dat hij ziek is.
3. Raymond appt dat hij vandaag weinig tijd heeft.
4. Mijn zoon vraagt of het gereedschap in de schuur ligt.
5. Mijn kinderen vragen of we vanavond pizza eten.
6. De buurvrouw vertelt dat de buurman/dat haar man de huisdieren heel goed verzorgt.

d)
1. De klusjesman belooft dat hij morgen zal komen.
2. Mijn collega vindt dat hij/zij veel werk moet doen.
3. We hebben gehoord dat de buurtapp heel handig kan zijn.
4. De tuinman vertelt dat hij graag in het weekend wil werken.
5. Mijn vriend zegt dat hij die kapotte lamp zal vervangen.
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9
a)
1. de buren  7. de buurtbewoners
2. de buurt   8. de klus
3. de hulp 9. de klussen
4. de burenhulp 10. het klusje
5. de buurvrouw 11. de klusjes
6. de buurman 12. lukken

b) X = de klank |uu|
1. de buren X 7. de buurtbewoners X
2. de buurt  X 8. de klus
3. de hulp 9. de klussen
4. de burenhulp X 10. het klusje
5. de buurvrouw X 11. de klusjes
6. de buurman X 12. lukken

10
1. moet, 2x per dag
2. moet, 1x per 3 dagen (mag vaker)
3. moet, 1x per dag
4. mag (1x per twee weken)
5. moet, 1x per 3 of 4 dagen
6. moet, 1x
7. mag (op zaterdag)
8. moet, frequentie onbekend
9. mag
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Hoofdstuk 8 – Sorry dat ik te laat ben!

1
a)

S M O E S J E S O R R

Y I O M L E I D I N G

K B A U T O P E C H E

N V E R T R A G I N G

T R E I N W E K K E R

B O N D E R W E G T L

A F G E S L O T E N E

N I E A F W E Z I G K

D L L O N G E L U K K

A E R E D E N A T ! E

b) Sorry, ik ben te laat!

2 
1. vertraging
2. missen
3. wekker
4. smoesje
5. allemaal
6. band 
7. bedenken
8. storen
9. Hopelijk
10. mogelijkheid
11. lek

3
a)
1. b
2. d
3. e
4. a/f
5. a/f
6. c
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b)
1. op
2. te
3. met
4. in
5. om
6. van
7. In, te
8. aan, of
9. dat, op
10. naar, van
11. op
12. op

4
1a.  Het is twee uur.
1b.  Hij is precies op tijd.
2a.  Het is tien voor zeven.
2b.  Hij is iets te vroeg.
3a.  Het is tien over tien.
3b.  Hij is te laat.

5
a)
  presens participium
1. beloven hij belooft hij heeft beloofd
2. bestellen  hij bestelt hij heeft besteld
3. betalen  hij betaalt hij heeft betaald
4. gebeuren  het gebeurt het is gebeurd 
5. gebruiken  hij gebruikt hij heeft gebruikt
6. geloven  hij gelooft hij heeft geloofd
7. herhalen hij herhaalt hij heeft herhaald
8. ontmoeten  hij ontmoet hij heeft ontmoet
9. verbeteren  hij verbetert hij heeft verbeterd
10. vergaderen  hij vergadert hij heeft vergaderd
11. verhuren  hij verhuurt hij heeft verhuurd
12. versieren hij versiert hij heeft versierd
13. vertellen  hij vertelt hij heeft verteld
14. verwijderen hij verwijdert hij heeft verwijderd
15. verzetten hij verzet hij heeft verzet
16. verzorgen hij verzorgt hij heeft verzorgd

b)
1. De laatste letter van de 3e persoon singularis (hij, ze, het) is: altijd -t
2. De laatste letter van het participium is: soms -d en soms -t

c) Voorbeeldoplossing:
1. Ik heb gisteravond bier gedronken. Ik heb drankjes aan de bar besteld.
2. Ik heb vanochtend de wekker niet gehoord. Dat is nog nooit gebeurd!
3. Hij heeft deze week al drie keer de trein gemist. Op school heeft hij een smoesje verteld.
4. Hij heeft vandaag een half uur op de bus gewacht. Daarom heeft hij zijn afspraak verzet.
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6
Voorbeeldoplossing:
1. Ik bel de taalschool, als ik te laat ben.
2. Hij neemt een andere weg, want er is een omleiding.
3. Ze is te laat, maar het is niet haar schuld/fout.
4. We zijn te laat, omdat onze trein vertraging had.
5. Heb je een goede reden om te laat te komen?
6. Ik check mijn e-mail, terwijl ik op de bus wacht. 

7
a)
1. langer, het langst
2. later, het laatst
3. sneller, het snelst
4. verder, het verst
5. vroeger, het vroegst
6. eerder, het eerst

b)
1. langer
2. langer/verder
3. eerder/vroeger
4. sneller
5. later

8
a)

1. file fi le 6. wekker wek ker

2. missen mis sen 7. vertraging ver tra ging

3. fietser fiet ser 8. omleiding om lei ding

4. storen sto ren 9. rotonde ro ton de

5. stoplicht stop licht 10. onderweg on der weg

9
a)
1. a
2. a

b)
1. waar
2. waar
3. niet waar

10
a)
1. Beste reizigers, de trein van 12.13 uur naar Maastricht heeft een vertraging van tien minuten.
2. Attentie, de intercity van 18.36 uur komt over vijf minuten binnen op spoor 7b.
3.  Hier volgt een mededeling voor reizigers in de richting Den Bosch – Utrecht. De stoptrein van 11.51 uur ver-

trekt vandaag vanaf spoor 3a. Herhaling. De stoptrein van 11.51 uur vertrekt vandaag vanaf spoor 3a.
4.  Wegens een technische storing rijden er geen treinen tussen Meppel en Groningen. De NS zet bussen in. Onze 

excuses voor het ongemak.
5.  Beste reizigers. Bent u van plan te reizen op eerste of tweede Kerstdag? Let dan goed op. De treinen rijden 

dan volgens een aangepaste dienstregeling.



Contact! – nieuw 2 – Oplossingen werkboek © Intertaal, Almere / Antwerpen, 2019
Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan. 26

Oplossingen werkboek 2

Hoofdstuk 9 – Dit was het nieuws

1
a)
1. de koning
2. de burgemeester
3. de journalist
4. de speler
5. de file
6. het ongeluk

b)
de

c)
Een koning, een burgemeester, een journalist en een speler zijn personen. We gebruiken dus het artikel de.

2
1. politie
2. brandweer
3. sportprogramma
4. eindigde
5. uitjes
6. koelt … af
7. conclusie
8. verkeersinformatie
9. voorkomen
10. deelnemers
11. wedstrijd
12. bekende
13. bijzonder
14. spelers

3
a)
foto 1 hoort bij nieuwsbericht 3
foto 2 hoort bij nieuwsbericht 1, 2 en 3
foto 3 hoort bij nieuwsbericht 2

b)
Nieuwsbericht 1: controleren, oud en nieuw, politie, verbod, vuurwerk
Nieuwsbericht 2: files, officieel, tussen, voorprogramma
Nieuwsbericht 3: bewoners, brand, brandweer, files, geblust, gevaarlijke, politie, veilig, verkeer
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4
a)
1. controleerde (controleren)
2. genoten (genieten)
3. stond (staan)
4. won (winnen)
5. hoorden (horen)
6. voelden (voelen)
7. zaten (zitten)
8. versierde (versieren), was (zijn)
9. las (lezen), begreep (begrijpen)
10. lachte (lachen), zag (zien)
11. zei (zeggen), lustte (lusten)
12. noemde (noemen), vond (vinden)

b)

infinitief imperfectumvorm singularis imperfectumvorm pluralis onregelmatig, ja of nee

1. hebben had hadden Ja

2. zijn was waren Ja

3. drinken dronk dronken ja

4. herhalen herhaalde herhaalden Nee

5. zeggen zei zeiden Ja

6. bedoelen bedoelde bedoelden Nee

7. eten at aten Ja

8. huilen huilde huilden Nee

9. beginnen begon begonnen Ja

10. schrijven schreef schreven Ja

11. chatten chatte chatten Nee

12. vergeten vergat vergaten Ja

13. proberen probeerde probeerden Nee

14. reserveren reserveerde reserveerden Nee

c) 
1. rookten
2. bakte
3. studeerde
4. regende
5. gebruikte
6. praatten
7. ontmoette
8. belde
9. stuurde
10. startten
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d) 
1. was
2. hadden
3. vond
4. begon
5. Kwamen
6. ging
7. nam
8. las

5
Een beetje verliefd

1. In een discotheek zat ik van de week
2. en ik voelde me daar zo alleen. 
3. Het was er warm en druk,
4. ik zat naast een lege kruk
5. toen je naast me zat hier aan de bar
6. Ik vroeg drink je mee,
7. dat vond jij oké
8. toen je proostte, naar me keek, werd ik zo week
9. als ik wist wat jij toen dacht
10. had ik nooit op jou gewacht
11. als een kind zat ik te dromen
12. maar die droom ging snel voorbij
13. Jij stond op 
14. en zei, hou mijn plaatsje vrij 
15. Ach, die kruk bleef leeg
16. tot ik in de gaten kreeg
17. dat je wegging zonder mij, ik was weer alleen

6
Yian vertelde over zijn vervelende ochtend.
Eerst werd hij te laat wakker.
Toen kwam de bus te laat.
Toen was de docent boos, omdat hij te laat in de les was.
Zijn boek lag nog thuis.
Hij begreep de grammatica niet.
En hij miste jou.

Aiden vertelde over jouw e-mail.
Hij kon niet antwoorden want zijn computer ging kapot.
Hij zal je vanavond een antwoord sturen.

Svetlana vertelde over jullie opdracht.
Ze heeft het resultaat gehad.
Jullie docent vond jullie opdracht heel goed. 
Ze gaf jullie een voldoende.
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7
a)
1. Ben je gisteren naar de Efteling geweest? Wat leuk! Ik kwam er vroeger elk jaar.
2. Ik kom uit Venezuela maar ik ben er al heel lang niet geweest.
3. Naar welke bioscoop ga je vanavond? Naar Pathé? Oh, dit weekend ben ik er ook geweest.
4. Ga je naar de supermarkt of kom je er net vandaan?
5. Ga je naar de kerstmarkt? Het is er nu erg druk dus misschien kun je beter iets later gaan.

b)
1. de Efteling
2. Venezuela
3. Pathé bioscoop
4. de supermarkt
5. de kerstmarkt

8
1. op
2. In
3. om
4. tussen
5. tussen
6. in
7. voor
8. op
9. van
10. Vanaf

9
a)
1. Zwolle
2. 12.00 uur ’s middags

b)
1. b
2. b
3. a
4. a
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Hoofdstuk 10 – Ik heb hulp nodig

1
a)
1. de ambulance – de hulpverleners
2. het ongeval – het slachtoffer
3. het been – de wond

b)
1. waarschuwen
2. bloeden
3. stelen

2
1. verbind … door
2. Pas op
3. bloedt
4. slachtoffers
5. oorzaak
6. lukt
7. stelden … gerust
8. antwoord
9. opdracht
10. verleden
11. zwaargewond
12. voorzichtig
13. verzamelplaats
14. beschrijven
15. gebruikmaken

3
1. oorzaak
2. veiligheid
3. waarschuwen
4. uitkijken
5. beschrijven
6. gewond
7. medisch
8. gevaar
9. bloeden
10. ademen

4
1. Gebruikt
2. Kunt
3. bellen
4. wakker
5. klaarleggen
6. Wat
7. herhalen
8. welk
9. Wie
10. hulp
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5
a)
1. De man bestelde altijd zwarte koffie in het café. (bestellen)
2. Wij waren vroeger heel gelukkig samen. (zijn)
3. Ik at vroeger nooit fruit. (eten)
4. Zij vonden de docent een aardige man. (vinden)
5. Wij maakten het huiswerk altijd toen we een cursus deden. (maken, doen)
6. Ik wist het antwoord op de vraag niet en vond dit vervelend. (weten, vinden)
7. Anna woonde in 2018 in Zwolle. (wonen)
8. Hij ademde rustig in zijn slaap. (ademen)

b)
Dit zijn zinnen met separabele verba.

1. Hij woonde tot vorig jaar met zijn vriendin samen. (samenwonen)
2. Mijn vriendin belde me altijd snel terug. (terugbellen)
3. De medewerker van 112 verbond hem met de politie door. (doorverbinden)
4. Hij bracht zijn nieuwe vriendin naar het feest mee. (meebrengen)
5. De docent legde de oefening niet goed uit. (uitleggen)
6. Hij lette niet goed op en rekende 10 euro te veel af. (opletten, afrekenen)
7. Het feest vond gisteren op een mooie locatie in Utrecht plaats. (plaatsvinden)
8. Ik stelde de bange vrouw gerust en legde haar medicijnen klaar. (geruststellen, klaarleggen)

c)
Dit zijn zinnen met modale hulpverba.

1. Ik moest gisteren mijn huiswerk maken. (moeten)
2. Ik wilde vroeger nooit fruit eten. (willen)
3. Hij wilde snel een nieuwe laptop kopen. (willen)
4. Wij mochten de opdracht niet samen maken. (mogen)
5. Waarom moesten zij bij die dure supermarkt boodschappen doen? (moeten)
6. Nico en Clara konden op tijd het alarmnummer bellen. (kunnen)
7. Sophie kon haar rijbewijs niet vinden. (kunnen)
8. Welke toetjes mochten jullie vroeger eten? (mogen) 

6
1. Ik wilde de man helpen en dus belde ik 112.
2. Hij kwam gisteren om 22.10 uur op Schiphol aan.
3. Zij verhuurde haar huis tijdens de Nijmeegse Vierdaagse aan lopers.
4. Ed begreep de vraag van zijn docent niet.
5. Hij kon zijn huiswerk gisteren niet maken want hij was ziek.
6. Wij deden aan een wedstrijd voor hardlopers in Amsterdam mee.
7. De film begon om 19.15 uur.
8. Toen ik met mijn man belde, koelde mijn kopje koffie af.
9. Ik printte eerst het etiket uit en toen stuurde ik het pakket terug.
10. Hij mocht niet aan de wedstrijd meedoen.
11. De docent belde de cursist snel terug en hielp hem met zijn probleem.
12. Ik luisterde naar de instructies van de hulpverlener en gaf antwoord op zijn vragen.

7
1. Ik sluit de kat op. / Ik sloot de kat op. / Ik heb de kat opgesloten.
2. De dief steelt het geld./ De dief stal het geld.  /De dief heeft geld gestolen.
3. De man doet de voordeur open. / De man deed de voordeur open. / De man heeft de voordeur opengedaan.
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8
1. Van
2. in
3. voor
4. van
5. in
6. naar
7. naar
8. om
9. van
10. van

9
a)
waarschuw – help – veilig – gevaarlijk – vluchtroute – brandweer –  politie – lift – sluit – deuren – bel – 112 – 
ambulance – hulpverleners

b)
b
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Hoofdstuk 11 – Open dag op de universiteit

1 
1. vak  
2. voorlichting 
3. aanmelden voor 
4. ontdekken 
5. studiekeuze  
6. vooropleiding  
7. oriënteren op  
8. verzamelen 

2
1. uitgebreide  
2. alvast 
3. voldoende  
4. beantwoorden 
5. inleiding  
6. vooral 
7. gedrag 
8. zulke 
9. wellicht
10. van alles  

3
1. z.s.m.  
2. o.a. 
3.  i.v.m.  
4. t/m 

4
a) Voorbeeldoplossing:
1. wellicht
2. uitstekend
3. inschrijven
4. de folder
5. beginnen
6. complete
7. het einde
8. de scholier

b) Voorbeeldoplossing:
1. het einde / het slot
2. het buitenland
3. het meest
4. krijgen / ontvangen
5. antwoorden / beantwoorden / antwoord geven
6. lang / uitgebreid
7. algemeen
8. ongeveer
9. voldoende / genoeg
10. vriendelijk
11. nadat
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5
a) imperfectum infinitieven
1. was, sprak zijn, spreken
2. woonde, ging wonen, gaan
3. zat, leerde zitten, leren
4. kon kunnen
5. leerde, kon leren, kunnen
6. spraken spreken
7. kon, zeiden, wilde kunnen, zeggen, willen
8. vertaalden vertalen
9. wilde willen
10. zei, begrepen, wilde zeggen, begrijpen, willen
11. hielp helpen

b)
1. ik kon we konden
2. ik moest we moesten
3. ik mocht we mochten
4. ik wilde we wilden
5. ik had we hadden
6. ik was we waren

c) 
1. Ik mocht alleen in Nederland studeren, toen ik een diplomawaardering had.
2. Ik kon niet naar de voorlichtingsdag komen, omdat ik geen tijd had.
3. Ik moest voor 1 juni een studie kiezen, maar ik had nog geen idee. 
4. Ik wilde graag een jaar in het buitenland studeren, toen ik de kans kreeg.

6
a)
1. mag 
2. kan  
3. wil 
4. zal  
5. moet
 
b) Voorbeeldoplossing:
1. Mag ik morgen een vrije dag nemen?  
2. Wil je vandaag met me gaan winkelen? 
3. De open dag zal op vrijdag plaatsvinden. 
4. Hij moet al mijn mails beantwoorden. 
5. Op vakantie kunt u veel nieuwe dingen ontdekken. 

7
a) 
1. a 
2. c 
3. b

c)  
1. gaan 
2. maken 
3. blijven 
4. koken 
5. komen
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d) Voorbeeldoplossing:
1. Hij heeft zin om naar de film te gaan.
2. Ze zijn van plan om naar het buitenland te verhuizen.
3. Hij adviseert mij om snel een studie te kiezen.
4. Ik heb interesse om Psychologie te studeren.
5. We hebben geen tijd om naar de open dag te gaan.
 
8
a)
1. Hij vult in
2. Hij schrijft op
3. Hij maakt kennis
4. Hij kruist aan
5. Hij loopt mee
6. Hij neemt mee
7. Hij gaat mee
8. Hij leest mee
9. Hij meldt zich aan
10. Hij schrijft zich in

b)

ge-? waarom geen (extra) ge-? d / t waarom d of t?* participium

1. nee ont- t stam eindigt op k ontdekt

2. nee ver- d stam eindigt op l verzameld

3. ja d stam eindigt op g gevolgd

4. nee ver- d stam eindigt op l verteld

5. ja d stam eindigt op l gesteld

6. nee be- (d) stam eindigt al op d** beantwoord

7. ja (t) stam eindigt al op t** gepraat

8. nee er staat al ge- t stam eindigt op k gebruikt

9. ja d stam eindigt op r geprobeerd

10. ja d stam eindigt op r gestudeerd

11. nee ver- t stam eindigt al op t** verwacht

12. nee be- d stam eindigt op v (beloven)! beloofd

* eX SoFT KeTCHuP!  Eindigt de stam op  X, S, F, T, K, CH, P? Dan + t.  Na andere letters: + d.
**Aan het einde van een woord kan nooit een dubbele consonant (dd of tt) staan.

c)  participium – infinitief: 
1. bezocht – bezoeken
2. gekregen – krijgen
3. genoten – genieten
4. ontvangen – ontvangen 
5. gedaan – doen
6. begonnen – beginnen
7. gekeken – kijken
8. gegeven – geven
9. gezocht – zoeken
10. gevonden – vinden
11. gesproken – spreken 
12. geschreven – schrijven 
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9
a) + b)
1. Ja. Zie de titel: Informatie voor buitenlandse aspriant-studenten.
2. Nee, geen specifieke informatie. Wel algemene informatie over technische studies.
3. Nee.
4. Ja. Zie de titel van de 1e alinea: ‘Studeren in Nederland’.

c)
1. Waarschijnlijk vindt hij op www.idw.nl de meest relevante informatie.
2. Het certificaat niveau B2 van het CNaVT en het certificaat B2 van het Staatsexamen programma II.
3. Hij kan het beste contact opnemen met bureau studentenzaken, via studentenzaken@technische_uni_

enschede.nl
4. Hij moet zich voor 15 juni aanmelden.
5. Dan is het niet zeker of hij kan gaan studeren.
6. Hij kan het beste een mail sturen naar info@technische_uni_enschede.nl.
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Hoofdstuk 12 – Hoe ziet het eruit? 

1
a)
1,4,7,9,10,11,12

b)
1,2,4,6,7,8,10,11

c)
3,4,9,10,11,15,16

d)
4,5,11,13,14,15

2
a)
1. 57
2. 18
3. 80
4. 1902, 9, 4
5. 1231, NL21, ASNB0716556124

b)
1. nieuwe, paars, geel, mooi
2. trots, goede, hard
3. leuk, mooie, lang, donker, groene, lieve, slim, nieuwsgierig
4. groot, hoog
5. schitterend, interessant, fantastisch

3
1. omhoog
2. omlaag
3. contributie
4. gaat over
5. trots
6. bedankt
7. pretpark, pretpark
8. lid worden
9. voorbij
10. plezier
11. reservering
12. baas
13. nieuwsgierig
14. kwaad
15. vreselijke

4
1. reservering 6. bepalen
2. bevestiging 7. beschrijven
3. bedanken 8. ontvangen
4. vreemde 9. voorbij
5. slimme 10. paraplu
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5
a)
1. de bankrekening
2. de baas
3. het meisje
4. het lid
5. de reservering
6. de verhuizing
7. de voorwerpen
8. de bevestiging
9. de leden
10. het bedrag

b)
1. de bankrekening
2. de baas
3. het meisje
4. het lid
5. de reservering
6. de verhuizing
7. de voorwerpen
8. de bevestiging
9. de leden
10. het bedrag

6
a)
1. leuk
2. mager
3. goede
4. knappe
5. aardige
6. fantastisch
7. fantastische
8. fantastisch
9. fantastische
10. fantastische

b)
1. paarse
2. strenge
3. knappe
4. slimme
5. vreemde
6. magere
7. vreselijke
8. ontspannende
9. lage
10. formele
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7
a)
1. vindt
2. Vind
3. bedankt
4. Bedank
5. beschrijft
6. Beschrijft
7. verzendt
8. Verzend
9. bied … aan
10. Biedt … aan

b) 
1. vonden
2. gingen, hadden
3. kwamen, hadden
4. waren, gingen
5. dacht, kwam
6. Vond
7. Dachten, was
8. had

c)
Trots sturen wij al onze leden het volgende bericht: de nieuwe website van BasketbalClub Duiven is klaar.
Vanaf vandaag staat alle informatie voor en over onze leden, trainers, vrijwilligers en teams op onze nieuwe website 
www.BCDuiven.nl.
Je vindt hier alle belangrijke informatie over onze club. Bekijk bijvoorbeeld de uitnodiging voor ons jaarfeest. Ga 
snel naar de nieuwe site en meld je als eerste voor het jaarfeest aan. De eerste tien aanmeldingen krijgen hun 
kaartje gratis. 
Wij bedanken Jeroen Snoer en Tabitha Meren voor al het werk aan de nieuwe website.

d)
verbum in de tekst infinitief imperfectumvorm pefectumvorm

1. sturen sturen stuurde/stuurden heb gestuurd

2. is zijn was/waren ben geweest

3. staat staan stond/stonden heb gestaan

4. vindt vinden vond/vonden heb gevonden

5. bekijk bekijken bekeek/bekeken heb bekeken

6. ga gaan ging/gingen ben gegaan

7. meld … aan aanmelden meldde…aan/ 
meldden…aan

heb aangemeld

8. krijgen krijgen kreeg/kregen heb gekregen

9. bedanken bedanken bedankte/bedankten heb bedankt

e)
infinitief presens imperfectum perfectum

1. bedanken bedankte/bedankten ik heb bedankt

2. bevestigen bevestigde/bevestigden ik heb bevestigd

3. ontvangen ontving/ontvingen ik heb ontvangen

4. beschrijven beschreef/beschreven ik heb beschreven

5. bepalen bepaalde/bepaalden ik heb bepaald
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8
a)
1. dat
2. want
3. omdat
4. terwijl
5. hoewel
6. als

9
1. over
2. van
3. over
4. over
5. op
6. in, met
7. van
8. naar
9. naar
10. uit
11. in
12. in

10
a
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Hoofdstuk 13 – Graag snel een reactie! 

1
1. vergadering, kamer
2. afscheid
3. gewijzigd
4. aangevraagd
5. inschrijving
6. aanmelden
7. verzet
8. bijlage
9. tijdens
10. uiterlijk

2
a)  De 3 letters die overblijven:  afk.

b) 
1. i.v.m. in verband met
2. a.u.b. alstublieft
3. a.s. aanstaande
4. i.p.v. in plaats van
5. m.u.v. met uitzondering van
6. a.j.b. alsjeblieft
7. bv./bijv. bijvoorbeeld
8. b.v.d. bij voorbaat dank
9. m.v.g. met vriendelijke groet

3
1. voor
2. voor
3. Bij
4. voor
5. over

4 
a)
1. informeel
2. formeel
3. informeel
4. informeel
5. formeel
6. formeel

5 
a)  
1. overmorgen
2. afgelopen zaterdag
3. aanstaande woensdag
4. vorige week dinsdag
5. volgende week zondag
6. eergisteren
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7
a)

verbum substantief

1. aanmelden de aanmelding

2. afkorten de afkorting

3. inschrijven de inschrijving 

4. mislukken de mislukking

5. openen de opening

6. overleggen het overleg

7. uitnodigen de uitnodiging

8. veranderen de verandering

9. verbouwen de verbouwing

10. vergaderen de vergadering

11. verhuizen de verhuizing

12. verzoeken het verzoek

13. wijzigen de wijziging

b)  
complete zin mailonderwerp

1. De deadline is gewijzigd. Wijziging deadline

2. Het examenreglement is veranderd. Verandering examenreglement

3. De printer is naar de 2e verdieping verplaatst. Verplaatsing printer

4. Ik wil je graag uitnodigen voor de nieuwjaarsborrel. Uitnodiging nieuwjaarsborrel

6. Kan ik een parkeerkaart aanvragen? Aanvraag parkeerkaart mogelijk?

7. We gaan in juni verbouwen. Verbouwing in juni

8. De printers verhuizen naar de begane grond. Verhuizing printers (naar begane grond)

c) 
complete zin mailonderwerp presens/perfectum

1 Het examenreglement gaat veranderen. Examenreglement verandert presens

2 Het examenreglement is veranderd. Examenreglement veranderd perfectum

d) Voorbeeldoplossing:
1. De plannen voor onze vakantie zijn gewijzigd. / We hebben de plannen voor onze vakantie gewijzigd.
2. Ik wil je graag voor het buurtfeest uitnodigen.
3. Het examen is naar 20 juni verzet.
4. Let op: de afvalcontainers zijn verplaatst!
5. Ik wil graag een diplomawaardering aanvragen.

8
a)
1. Zou je even kunnen helpen?
2. Zou je iets voor me willen doen?
3. Zou ik iets mogen vragen?
4. Zouden jullie me even willen helpen?
5. Zouden ze naar de vergaderruimte kunnen komen? 



Contact! – nieuw 2 – Oplossingen werkboek © Intertaal, Almere / Antwerpen, 2019
Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan. 43

Oplossingen werkboek 2

b) 
1. Zal ik je even helpen?
2. Zouden jullie me misschien willen helpen?
3. Zullen we komend weekend naar Antwerpen gaan?
4. Zal ik vanavond koken?
5. Zou je iets voor me willen doen?
6. Zou je deze antwoorden willen controleren?
7. Zullen we het raam openzetten? Het is warm hier binnen.
8. Zouden jullie naar mij toe kunnen komen? Mijn fiets is kapot, dus ik kan niet naar jullie komen.

9
a)
Kun je me doorverbinden?
Kun je me doorverbinden met de IT-afdeling?
Zou je me kunnen doorverbinden?
Zou je me kunnen doorverbinden met de IT-afdeling?

d) Voorbeeldoplossing:
positief
1. Ja, dank je wel. 
2. Ja, graag.
3. Ja, heel graag.
4. Ik denk van wel.
5. Heel graag, dank je wel.
6. Ik denk van wel.
7. Ik denk van wel.

negatief
1. -
2. Nee hoor, dat hoeft niet.
3. Nee hoor, dat hoeft niet.
4. Ik denk van niet.
5. Nee, dat hoeft niet hoor.
6. Ik denk van niet.
7. Ik denk van niet.

10
1. Ja, winkel B is vandaag open.
2. Nee, je kunt niet pinnen.
3. Ja, je mag de winkel ingaan. De winkel is gewoon open.
4. Het bedrijf is dicht, omdat ze een overleg hebben.
5. Ja, fietsers mogen hier wel verder rijden.
6. Nee, morgenochtend (24 maart) is de supermarkt gesloten.
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12 
Voorbeeldoplossing:

1. Nee, ze is afwezig / niet aanwezig. Kan ik iets doorgeven? 
 of: Ja, een moment graag, ik verbind u door.
2. Nee hoor, dat hoeft niet. / Ja, graag. Kunt u haar/hem zeggen dat …..
3. Nee hoor, dat hoeft niet. / Ja, heel graag.
4. Nee, dat denk ik niet. / Ja, dat denk ik wel.
5. Nee, sorry, dat weet ik niet. / Ja, dat kan op de 1e verdieping.
6. Graag gedaan!
7. Ja, ik laat je z.s.m. iets weten!
8. Nee, hij doet het nog steeds niet. / Ja, hij doet het weer.
9. Heel graag, dank je wel! / Het lukt wel, dank je.
10. Natuurlijk! / Sorry, ik heb geen tijd.
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Hoofdstuk 14 – Gezond en ongezond! 

1
1. F
2. B
3. E
4. A
5. C
6. D

2
1. vergoedt
2. fysiotherapeut
3. verwijsbrief
4. allergisch
5. doorgestuurd
6. betalen
7. adviseert
8. apotheek
9. bijwerkingen
10. bijsluiter

3
1. tabletten
2. vullen
3. vanzelf
4. Sinds
5. voorover
6. controle
7. Wijst … aan
8. gaatje
9. verwijs
10. personeel
11. Draait … om
12. ongezond

4
1. Wat voor
2. Hoe
3. Hoelang
4. Hoe
5. Hoe
6. Wanneer
7. Hoe
8. Waar
9. Waar
10. Wat

5
a)
foto 1 instructie b
foto 2 instructie c
foto 3 instructie a
foto 4 instructie d
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b)
imperatief formeel / informeel

instructie a buig (naar links)
hou vast

informeel
informeel

instructie b draai (eens) om informeel

instructie c buigt u (maar voorover)
stopt u maar

formeel
formeel

instructie d wijs (eens) aan informeel

c)
1. Komt u maar even hier.
2. Gaat u maar in de stoel zitten.
3. Zet u de tas maar even op de grond!
4. Parkeert u maar aan de achterkant.
5. Loopt u maar rechtdoor.
6. Begint u maar met het examen.
7. Belt u hem straks maar even terug.
8. Stuurt u die e-mail maar naar mij.

6
a)
Sportief Misselijk
1. Hij is niet sportief. 6. Ik ben niet misselijk.
2. Hij is best sportief. 7. Ik ben best misselijk.
3. Hij is sportief. 8. Ik ben misselijk.
4. Hij is erg / heel sportief. 9. Ik ben erg / heel misselijk.
5. Hij is heel erg sportief 10. Ik ben heel erg misselijk. 

7
1. de behandeling
2. de allergie
3. het recept
4. het personeel
5. de bevestiging
6. de tandarts
7. de gaatjes
8. de fysiotherapie
9. de bijwerking
10. de zorgverzekering

8
1. gezond
2. allergisch
3. vriendelijke
4. ingewikkelde
5. vegetarisch
6. makkelijke
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9
a)
1. dat
2. omdat
3. want
4. hoewel
5. terwijl
6. als

10
1. naar
2. voor
3. van
4. om
5. per
6. met
7. naar
8. aan

11
1. Op 5 december 2019
2. Om 9.25 uur
3. Carbatinastraat 3, 6515 GM Oosterhout Nijmegen
4. 

5. b
6. a
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Hoofdstuk 15 – De maandelijkse rekeningen

1
a)
1. abonnement
2. merk
3. simkaart
4. afsluiten
5. maandelijks
6. noteren
7. toestel
8. verlengen
9. onbeperkt
10. bijbetalen

2
1. procent
2. overmaken
3. overzicht
4. eenmalige
5. rekening
6. bedrag
7. in termijnen
8. automatische incasso

3
a)
1 € 36,50
2. € 1,99
3. € 750
4. € 1400
5. € 5000
6. € 450
7. € 80
8. € 179

b) 
1. Van Galenstraat
2. Woerden
3. De Waaier
4. BD
5. Susanne
6. Erasmus
7. INGB
8. C.I.D.

4
1. excl.
2. i.v.m.
3. t.n.v.
4. t/m
5. z.s.m.
6. btw
7. o.v.v.
8. o.a.
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5
a) 
1. abonnement 6. procent 11. automatisch 16. afsluiten
2. bedrag 7. rekening 12. eenmalig 17. betalen
3. betaling 8. telefoon 13. exclusief 18. bijbetalen
4. elektriciteit 9. toestel 14. maandelijks 19. noteren
5. overzicht 10. verzekering 15. onbeperkt 20.  verlengen

6
a)

verbum imperfectum participium onregelmatig

denken dacht gedacht X 

bellen belde gebeld

maken maakte gemaakt

gaan ging gegaan X

winnen won gewonnen X

separabel verbum imperfectum participium onregelmatig

aanmelden meldde aan aangemeld

terugbellen belde terug teruggebeld

afspreken sprak af afgesproken X 

overmaken maakte over overgemaakt

afschrijven schreef over afgeschreven X 

b)
1. Vullen in
2. stappen uit
3. vraagt aan
4. spreken af
5. breng terug
6. past op
7. belt op
8. legt uit

c)
1. Hebben jullie alle gegevens op het formulier ingevuld?
2. Ze hebben met de trein gereisd en ze zijn bij het laatste station uitgestapt.
3. Hij heeft op het gemeentehuis een Nederlands paspoort aangevraagd.
4. Wij hebben om 10 uur bij het station afgesproken.
5. Ik heb de boeken naar de bibliotheek teruggebracht.
6. Het meisje heeft in het verkeer goed opgepast.
7. De juf heeft de ouders van de leerling opgebeld om te praten over hun kind.
8. De docent heeft de grammaticaregels goed uitgelegd.
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d)
1. Vulden jullie altijd alle gegevens op het formulier in?
2. Ze reisden vaak met de trein en ze stapten meestal bij het laatste station uit.
3. Hij vroeg op het gemeentehuis een Nederlands paspoort aan.
4. Wij spraken om 10 uur bij het station af.
5. Ik bracht de boeken naar de bibliotheek terug.
6. Het meisje paste goed op.
7. De juf belde de ouders van de leerling op om te praten over hun kind.
8. De docent legde de grammaticaregels goed uit.

8
1. de telefoon; dure
2. het toestel; zwarte
3. het abonnement; goedkoop
4. het merk; bekend
5. de kosten; eenmalige
6. de afschrijving maandelijkse

b)
Voorbeeldoplossing:
1. Bijvoorbeeld internet, tv en mobiel.
2. 91% van de mensen
3. Het risico is dat mensen niet precies weten hoeveel ze betalen. 
4. Jonge mensen hebben gemiddeld meer abonnementen dan oudere mensen (jongeren gemiddeld 16, ouderen 

gemiddeld 9).
5. 85% heeft een combipakket voor tv en internet. 
6. Mensen moeten op een rijtje zetten welke abonnementen ze hebben. 

10
1. b
2. a
3. c
4. b

11
1. De sportschool heeft twee abonnementen. (Een basisabonnement en een plusabonnement. Met het 

basisabonnement kun je één keer per week sporten. Met het plusabonnement kun je iedere dag sporten.)
2. Het basisabonnement kost € 29,50 per maand en het plusabonnement kost € 39,50 (per maand).
3. Je moet een inschrijfformulier invullen en het naar de sportschool mailen.



Contact! – nieuw 2 – Oplossingen werkboek © Intertaal, Almere / Antwerpen, 2019
Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan. 51

Oplossingen werkboek 2


