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Hoe dit boek werkt 

Dit is boek 1 van de serie: woordenschat als voorbereiding op het Staatsexamen I.
De serie bestaat uit vijf boeken. Samen bevatten ze de frequente woorden (en vele extra) voor het 

Staatsexamen I. Deze frequente woorden komen minstens zeven keer terug. Ook zijn ze verwerkt in 
de fases van het woordleerproces: voorbewerken - semantiseren - consolideren - controleren. U 

hoeft de cursist deze opdrachten niet achter elkaar te laten maken. Het is beter als er wat tijd tussen 
zit. U kunt zelf inplannen wanneer u welke opdracht met de cursist wilt behandelen.

Bij dit boek krijgt de cursist een woordenschriftje. In dit woordenschriftje staan geen woorden. Het is 
de bedoeling dat de cursist zelf hier woorden invult die hij tegenkomt in de teksten van dit boek maar 

niet in de woordenlijsten staan. Achterin het woordenschriftje staan een aantal oefeningen die de 
cursist zelfstandig kan uitvoeren om de woorden te herhalen. 

Alle woordenlijsten van dit boek kunnen gedownload worden via de website: www.detaalschool.com. 

We wensen u veel plezier met dit woordenschatboek. We hebben er met plezier aan gewerkt. Mocht 
u suggesties of vragen hebben, dan horen wij dat graag. Stuur dan een e-mail naar: 

info@detaalschool.com. 

Liefs, 

De Taalschool

 

http://www.detaalschool.com
mailto:info@detaalschool.com
http://www.detaalschool.com
mailto:info@detaalschool.com
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De samenleving 

Mensen die uit een ander land komen, kunnen soms moeilijk wennen aan de 
Nederlandse samenleving. Dat is niet altijd makkelijk. Soms worden ze begeleid door 
een ‘buddy’. Samen met je buddy ga je dan leuke activiteiten doen. Je kunt samen een 
kopje koffie drinken, evenementen bezoeken of naar bijeenkomsten gaan. Doorgaans 
zien ze elkaar een keer per week. Hierdoor zijn mensen die net in Nederland wonen 
niet zo eenzaam. Iedereen die hier enthousiast over is, kan buddy worden. Zelfs als je 
geen Nederlander bent.

Het is indrukwekkend hoeveel vriendschappen met dit project ontstaan zijn. Sommige 
vriendschappen verwateren na een tijdje, terwijl andere vriendschappen intenser 
worden. Kortom, een project met een goed hart. Dit project is opgezet door Eefje van 
den Bosch. Haar doel was om langdurige vriendschappen te laten ontstaan tussen 
anderstaligen en Nederlanders. Soms was het best lastig, vertelt Eefje. Als het niet klikt 
tussen de anderstaligen en de buddy, dan is het project mislukt. Ze gaat dan met de 
twee in gesprek. Ze is nieuwsgierig waarom het niet klikt. Nederlanders zijn vaak 
nuchter, dat werkt niet echt mee.

Het project wordt steeds populairder. Steeds meer mensen melden zich aan. Dit 
gebeurt ook weleens spontaan: ‘Dan sta ik op een feestje, en dan komt iemand opeens 
meer informatie vragen, omdat ze via via erover gehoord hebben.  Dan voel ik een 
kriebel in mijn buik van geluk’.
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Woordenlijst

1. wennen aan           ______________________________________________
2. begeleiden             ______________________________________________
3. bijeenkomst           ______________________________________________
4. doorgaans             ______________________________________________
5. eenzaamheid         ______________________________________________
6. enthousiast           ______________________________________________
7. indrukwekkend     ______________________________________________
8. intens                     ______________________________________________
9. verwateren            ______________________________________________
10.zelfs                       ______________________________________________
11. kortom                   ______________________________________________
12. langdurig              _______________________________________________
13. lastig                     _______________________________________________
14.mislukken             _______________________________________________
15.nieuwsgierig        _______________________________________________
16.nuchter                 _______________________________________________
17.populair                _______________________________________________
18.spontaan              _______________________________________________
19.via via                   _______________________________________________
20.kriebel                  _______________________________________________

Opdracht 1
Vul de betekenis van bovenstaande woorden in. Je kunt de betekenis uit de tekst halen of 
opzoeken in een (online) woordenboek.

Opdracht 2
Kies het juiste woord.

1. Victoria woont nu 5 jaar in Nederland. Ze is helemaal aan de Nederlandse cultuur 
indrukwekkend / gewend.

2. Een kenmerk van Nederlanders is dat ze erg nuchter / doorgaans zijn.
3. Amsterdam is erg nieuwsgierig / populair. Er zijn meer toeristen dan inwoners.
4. De gemeente van Amsterdam organiseert een begeleiden / bijeenkomst voor alle 

vrijwilligers.
5. Via via / doorgaans heb ik gehoord over de bezuinigingen op cultuur. Wat vind jij 

daarvan?
6. Het contact met mijn vriendin uit Hongarije is intens / verwaterd. Ik spreek haar 

nauwelijks meer.
7. Hans vindt het lastig / enthousiast om contact te maken met Nederlanders. Ze zijn 

best gesloten.
8. Wij hebben via via / spontaan besloten om een weekendje weg te gaan. Ga je mee? 

We gaan rijden en we zien wel waar we uitkomen. 
9. Het gerecht is helaas populair / mislukt. Ik heb er te weinig suiker in gedaan.
10.  Als kortom / zelfs jij die man niet kent, dan ken ik hem zeker niet.
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Opdracht 3
Kies het juiste woord.

1. Als iets niet gepland is, dan is het _______________________

A. langdurig 
B. intiem
C. spontaan

2. De medewerkers van het bedrijf zijn ____________________. Ze denken mee over 
ideeën en organiseren veel bijeenkomsten.

A. kriebel
B. enthousiast
C. eenzaamheid

3. Ik vind de schilderijen van Vincent van Gogh erg interessant. Zijn schilderstijl is erg 
_________________________.

A. langdurig
B. indrukwekkend
C. doorgaans

4. De docent ____________________  de cursisten naar een hoger niveau. Ze helpt hen 
met de grammatica en de uitspraak.

A. begeleidt
B kortom
C. via via 

5.  Morgen gaan we eerst suppen door de grachten en daarna is er een barbecue met 
veel vlees, salades en drank. __________________, het wordt een leuke dag.

A. doorgaans
B.     kriebel
C. kortom

6. Zij kent veel mensen in de stad. Iedereen vindt haar aardig en iedereen wordt blij als ze 
haar zien.  Ze is heel ___________________.

A. intens
B. populair
C. nuchter

7. Ik heb een fout gemaakt. Nu is de hele tekening ________

A.  mislukt
B.     begeleiden
C.       enthousiast
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Opdracht 4
Welke zin betekent hetzelfde?

1. De journalist is erg nieuwsgierig. Hij vraagt maar door.

A. De journalist is heel blij. Hij stopt niet met vragen stellen.
B. De journalist wil meer over het onderwerp weten. Hij stopt niet met vragen stellen.

2. De gemeente probeert de eenzaamheid onder ouderen te verminderen door 
verschillende projecten op te zetten.

A. De gemeente wil dat de ouderen zich niet alleen voelen.
B. De gemeente wil dat de ouderen zich niet enthousiast voelen.

3. Ik heb zoveel zin in morgen dat ik kriebels in mijn buik heb!

A. Ik ben enthousiast.
B. Ik ben eenzaam.

4. Hans heeft heel spontaan een nieuwe auto gekocht.

A. Hij heeft via via een auto gekocht.
B. Hij heeft een auto gekocht zonder dat hij dat gepland had.

Opdracht 5
Maak zinnen met de woorden.

1. wennen aan - nuchter

_______________________________________________________________________

2. begeleiden - zelfs 

_______________________________________________________________________

3. bijeenkomst - spontaan

_______________________________________________________________________

4.doorgaans - mislukken

_______________________________________________________________________

5. eenzaamheid - intens

_______________________________________________________________________
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6. nieuwsgierig - verwateren

_______________________________________________________________________

7. zelfs - lastig

_______________________________________________________________________

8. langdurig - kriebel

_______________________________________________________________________

9. via via - indrukwekkend

_______________________________________________________________________

10. nieuwsgierig - nuchter

_______________________________________________________________________

Opdracht 6

Welke woorden vind je moeilijk om te onthouden en welke woorden vind je makkelijk om te 
onthouden?

moeilijk makkelijk
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Welke woorden denk je dat je vaak zal gebruiken?

Kies vijf woorden uit de lijst die je echt niet wilt vergeten.

Opdracht 7
Maak een zin met een makkelijk woord en een moeilijk woord. Kijk hiervoor terug bij 
opdracht 6.

1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________

Woorden die ik vaak zal gebruiken betekenis

1.

2. 

3.

4.

5. 
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Opdracht 8
Geef antwoord op de vragen.

1. Waar word jij enthousiast van?

_______________________________________________________________________

2. Ben je weleens eenzaam? Zo ja, wanneer?

_______________________________________________________________________

3. Vind je Nederlanders nuchter? Hoe merk je dat?

_______________________________________________________________________

4. Wat heb jij weleens heel spontaan gedaan?

_______________________________________________________________________

5. Wat vind je het lastig?

_______________________________________________________________________

6. Waar moet je echt aan wennen?

_______________________________________________________________________

7. Wanneer heb jij weleens een kriebel in je buik gevoeld?

_______________________________________________________________________

8. Waar ben jij nieuwsgierig naar?

_______________________________________________________________________

Extra

Welke woorden uit de tekst zijn ook nieuw die niet in de woordenlijst staan? Schrijf ook de 
betekenis op.

1. _____________________                         ___________________________________
2. _____________________                         ___________________________________
3. _____________________                         ___________________________________ 
4. _____________________                         ___________________________________
5. _____________________                         ___________________________________
6. _____________________                         ___________________________________
7. _____________________                         ___________________________________
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Maak een zin met deze woorden.

1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________

Hoe vaak zal je dit woord gebruiken?

- Schrijf de woorden die je vaak gebruikt op in je woordenschriftje.
- Lees ze elke dag een keertje door.
- Maak later de oefeningen die achterin het woordenschriftje staan beschreven.

woord heel vaak vaak niet zo vaak nooit
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