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Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs 

VOORBLAD 

TOELATINGSEXAMEN  

Voorbeeldexamen 

Vak: NT2 Lezen 

Tijdsduur: 1,5 uur (90 minuten) – Voor het werkelijke examen krijg je 2 uur de tijd 

 

De volgende hulpmiddelen zijn toegestaan bij het examen: kladpapier 

 

Aantal vragen: 30 - In het werkelijke examen krijg je 45 vragen 

Aantal pagina’s: 7 

Bijlage: tekstboek 

 

Beoordeling van het examen 

Meerkeuzevragen: 100 % van het totaalcijfer 

 

Instructies 

Vul je naam in op het uitwerkingspapier en het meerkeuzeantwoordenblad. 

Kruis het goede antwoord aan bij de meerkeuzevraag op het antwoordenblad. 

Schrijf alsjeblieft zo duidelijk mogelijk. 

Succes met het examen! 
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Vragen: Jong, slim, succesvol 

 

1. Wat is de functie van de eerste twee alinea’s? 

a. Er wordt verteld hoe het is om een Yep te zijn en hoe het is om de Yep voorbij te 

 zijn. 

b. Het onderwerp wordt geïntroduceerd en er wordt een voorbeeld gegeven. 

c. Het label Yep wordt uitgelegd en de gewoontes van een Marokkaans stel worden 

 besproken. 

d. Er wordt een mening gegeven en deze wordt onderbouwd met argumenten. 

 

2. Waar wordt naar verwezen met ‘(twee stuks)’ in alinea II? 

a. kinderen 

b. auto’s 

c. banen 

d. nieuwbouwwoningen 

 

3. In alinea II staat: ‘Wij, stadse 'Yeppen', noemen dit fijne gezin De Familie Jansen, omdat 

ze zo lekker 'Hollands' zijn.’ Jansen is een veel voorkomende Nederlandse familienaam. 

Is Jansen de echte naam van deze familie? 

a. Nee, ze worden alleen zo genoemd omdat ze op Nederlanders lijken. 

b. Nee, ze worden alleen zo genoemd omdat ze de droom van hun ouders hebben 

 waargemaakt. 

c. Nee, maar zo kunnen we er tenminste om lachen. 

d. Ja, dit is hun echte naam. 

 

4. ‘Opgetrokken wenkbrauwen’ in alinea III heeft te maken met een woord in alinea IV. 

Welk woord is dat? 

a. frons 

b. hokje 

c. feit 

d. stad 

 

5. Wat wordt bedoeld met ‘de minderheden zijn de meerderheid geworden’ (alinea VII)? 

a. Mensen met een migratieachtergrond zijn in de minderheid. 

b. We gebruiken de termen meerderheid – minderheid liever niet meer. 

c. Mensen met een migratieachtergrond zijn tegenwoordig in de meerderheid. 

d. Er is meer diversiteit in de achtergrond van de mensen dan vroeger. 
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6. Wie worden bedoeld met ‘sommigen’ in alinea VII: ‘Sommigen uit de oude 

meerderheidsgroep zullen zich heftig verzetten tegen het verlies van hun dominante 

positie’.  

a. Nederlandse mensen die vroeger het grootste deel van de bevolking vormden. 

b. Buitenlandse mensen die nu het grootste deel van de bevolking vormen. 

c. Ouderen, die gewend waren om het grootste deel van de bevolking te vormen. 

d. De mensen die dominant waren en zo een meerderheid vormden. 

 

7. ‘Die reageert niet snel genoeg’ staat in alinea X. Waar verwijst ‘die’ naar? 

a. de overheid 

b. het bedrijfsleven 

c. de veranderende samenleving 

d. Maurice Crul 

 

8. Wat is volgens de tekst de belangrijkste oorzaak voor uitval in het hbo van allochtone 

jongeren (alinea X)? 

De jongeren 

a. weten niet hoe ze moeten stapelen. 

b. verspillen tijd en geld op het mbo. 

c. worden binnen het mbo onvoldoende voorbereid op het hbo.    

d. moeten te vroeg een studierichting kiezen. 

 

9. Zijn migrantenkinderen over het algemeen succesvol (alinea XII)? 

a. Ja, met de meerderheid van de kinderen gaat het goed. 

b. Ja, behalve de Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse kinderen. 

c. Nee, er zijn veel migrantenkinderen die mislukken. 

d. Nee, er zijn veel kinderen die niet meekomen. 

 

10. Wat is de beste samenvatting van de tekst? 

 Jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond 

a. zijn in toenemende mate succesvol en maken deel uit van de Nederlandse 

 samenleving. 

b. bepalen voor een groot deel hoe het met hun broertjes en zusjes in Nederland zal 

 gaan. 

c. stapelen allemaal opleidingen en dat is verspilling van tijd, energie en geld. 

d. zijn nu in de meerderheid en gedragen zich alsof ze Nederlandse jongeren zijn. 
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Vragen: De brandstof van de toekomst;  

Gegevens verzamelen doet de economie in snel tempo veranderen 

 

11. Wat is de structuur van de tekst van de alinea’s I tot en met III?  

a. voor- en nadelen 

b. probleem - oplossing 

c. opsomming 

d. oorzaak - gevolg  

 

12. Wat betekent ‘artificiële’ in ‘artificiële intelligentie’ (alinea III)?  

a. kunstmatige 

b. aangeboren 

c. aangeleerde 

d. bruikbare 

 

13. Wat verstaan we onder het ‘netwerkeffect’ in alinea IV?  

a. Het creëren van meer omzet door nieuwe gebruikers. 

b. Het voordeel van een groot netwerk binnen het bedrijf. 

c. Een minder groot netwerk zorgt voor minder data. 

d. Het veroveren van een plaatsje op de big data markt. 

 

14. Wat is de betekenis van ‘technologiegiganten’ (alinea IV)? 

a. sociale media 

b. grote technische bedrijven 

c. big data 

d. internetreuzen 

 

15. Wat wordt in de tekst bedoeld met het ‘zwarte goud’ (alinea VIII)? 

a. een modeverschijnsel 

b. olie 

c. dure grondstof 

d. geld 

 

16. Wat is de betekenis van een massa (alinea IX)? 

       a. belangrijke 

       b. veel 

       c. dure 

       d. enkele 

 

17. In alinea X wordt de volgende vraag gesteld: “Wie bezit de data verzameld door 

zelfrijdende auto's?” Wat is hierop het antwoord?  

       a. Er wordt geen antwoord gegeven. 

       b. De producent van de auto. 

       c. De producent, de leverancier en de passagier. 

       d. Op termijn de auto zelf. 
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18. Alinea XII: ‘Dat laat hen weinig andere keuzes dan het hokje ‘I agree’ aan te vinken.’ 

Waarnaar verwijst ‘dat’ ? 

a. In een vreemde omhelzing vastzitten. 

b. De internetreuzen die verslaafd zijn aan de gratis persoonsdata. 

c. Het risico dat bedrijven moeten gaan betalen voor het verzamelen en bewaren van 

de persoonlijke gegevens. 

d. Onbekendheid met de waarde van gegevens en de onleesbaarheid van de 

voorwaarden. 

 

19. Wat is het gevolg van de gebrekkige marktwerking van de data-economie (alinea XIII)?  

a. De economie levert op termijn niets meer op. 

b. Voor digitale informatie wordt niet meer voldoende betaald.  

c. Internetreuzen zorgen voor alle vernieuwingen. 

d. Machtige bedrijven verzamelen geen belangrijke data meer.  

 

20. Boven welke alinea kun je de tussenkop ‘nauwelijks aanwezige handel’ plaatsen? 

Boven 

a. alinea I. 

b. alinea IV. 

c. alinea VIII. 

d. alinea XI. 
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Vragen: Wat proberen katten ons te vertellen? 

 

21. Naar wat verwijst ‘dat soort dingen’ in alinea II? 

a. Of de dieren met een Brooklyns accent praten. 

b. Of katten praten alsof ze mensen zijn. 

c. Hoe katten onderling communiceren. 

d. Hoe de communicatie tussen mensen en hun dieren is. 

 

22. Wat is een synoniem voor ‘neigen’ in alinea IV? 

a. voorkeur hebben voor 

b. proberen om 

c. lijken op 

d. weigeren om 

 

23. Naar wie wordt verwezen met ‘ze’, in de zin: …en zien hoe ze reageren’. (alinea VII)  

a. onderzoekers 

b. mensen 

c. katten 

d. kleine kinderen 

 

24. Op basis waarvan kan de reactie van dieren geanalyseerd worden (alinea VIII)? 

a. een videocamera  

b. houding en bewegingen 

c. enkele zintuigelijke waarnemingen 

d. pratende menselijke stemmen 

 

25. Waarom wordt deze studie uitgevoerd (alinea IX)? 

a. Om bezitters hun katten beter te laten begrijpen. 

b. Om te beredeneren waarom katten miauwen. 

c. Om verschillen te maken tussen sommige kattenrassen. 

d. Om ervoor te zorgen dat katten niet te lang honger hebben. 
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Vragen: Waarom en hoe spint de kat?; van die vragen 

 

26. Waarom is kattengespin complex (alinea I)? 

a. Angstige katten spinnen. 

b. Het heeft wel iets van menselijk snurken. 

c. Het spinnen van katten varieert. 

d. Tevreden katten spinnen. 

 

27. Wat is de beste definitie van ‘hinderlijk’ (alinea VI)? 

a.  aangenaam 

b.  lastig 

c.  veelvoorkomend 

d.  zeldzaam 

 

28. Helpt een lopende kraan tegen spinnen (alinea VII)? 

a. nooit 

b. soms 

c. vaak 

d. altijd 

 

29. Waar verwijst ‘dat’ naar in de zin ….bewezen is dat niet (alinea V)? 

Dat 

a. spinnende katten pijn hebben.  

b. katten zichzelf geruststellen. 

c. mensen hierover speculeren. 

d. spinnen geruststellend werkt.   

 

30. Wat is de overeenkomst met de tekst ‘Wat proberen katten ons te vertellen?’ 

  De teksten gaan allebei over 

a. miscommunicatie. 

b. kattengemiauw. 

c. kattencommunicatie. 

d. wat mensen interessant vinden aan katten. 

 


