
Hallott szöveg értése1-2  

 

Deel 1 

U hoort zo meteen een tekst. Lees eerst de opgaven. Daarvoor krijgt u 1 minuut 
de tijd. Luister daarna naar de tekst en probeer de opgaven te beantwoorden. 
U krijgt de tekst twee keer te horen. Na de eerste keer krijgt u één minuut de 
tijd om de opgaven te beantwoorden. Na de tweede keer heeft u nog twee 
minuten om uw definitieve antwoorden te bepalen. U moet uw antwoorden op 
het gele antwoordblad schrijven. 

Oud en Nieuw komt er weer aan! Wat te doen met bange huisdieren? 

 

 

Notities 

 

1. De meeste mensen kunnen van het vuurwerk_______________,  

2. maar voor diegenen, die een hond bezitten is dat een _____________. 

3. Want zelfs brave honden kunnen door het vuurwerk _______________, 

4. daarom geeft de geïnterviewde een paar________________________. 

5. Hij vindt het belangrijk als men het vuurwerk al voor Oud en Nieuw 

_______________,  

6. wanneer het _______________ _______________ begint. 

7. Hij meent ook dat men de hond niet mag ______________ of 

_____________,  

8. men zou liever voor een _______________ _______________ zorgen. 

9. De Verdamper moet slechts in het _______________ geplaatst worden, 

het gebruik is dus eenvoudig.  

10. De Verdamper heeft _______________ _______________ 

_______________ mensen of andere dieren. 
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Deel 2 

U hoort zo meteen een tekst. Lees eerst de opgaven. Daarvoor krijgt u twee minuten 
de tijd. Luister daarna naar de tekst en kies de juiste antwoorden. U krijgt de tekst 
twee keer te horen. Na de eerste keer krijgt u één minuut de tijd om de juiste 
antwoorden te kiezen. Na de tweede keer heeft u nog één minuut om uw definitieve 
antwoorden te bepalen. U moet uw antwoorden op het gele antwoordblad schrijven. 

 

Interview met Rob Meijers, verkoper bij Decathlon 

 

1. Waarom heeft Rob Meijers bij Decathlon gesolliciteerd?  

 A Want zijn broer werkt daar ook.  

 B Hij heeft niet gesolliciteerd, in het begin werkte hij er als student.  

 C Want sport is zijn passie.  

2. Rob Meijers doet aan …  

 A … vechtsporten om stress weg te werken.  

 B … hardlopen om blessures te voorkomen.  

 C … hardlopen om stress kwijt te raken.  

3. Rob Meijers vindt dat je door aan sport te doen …  

 A … je grenzen kunt verleggen.  

 B … je dromen kunt verwezenlijken.  

 C … grote prestaties kunt leveren.  

4. Welke opleiding heeft Rob Meijers gevolgd?  

 A Rob Meijers deed eerst een studie voor leerkracht op de 
basisschool, daarna begon hij met een studie voor leerkracht op de 
middelbare school. 

 

 B Rob Meijers begon eerst met een studie voor leerkracht op de 
basisschool, daarna deed hij de studie voor grafische vormgeving. 

 

 C Rob Meijers deed eerst een studie voor leerkracht op de middelbare 
school, daarna begon hij met de studie voor grafische vormgeving. 

 

5. Een afdelingsverkoper is iemand die in de eerste plaats …  

 A … klanten bedient en van informatie voorziet.  

 B … de verkoopwaar in de rekken plaatst.  

 C … de voorraad in de gaten houdt en bestellingen doet.  

  



Hallott szöveg értése1-2  

 

6. Een communicatieverantwoordelijke is iemand die …  

 A … klanten over reclames informeert.  

 B … klanten over administratieve aangelegenheden informeert.  

 C … niets met klanten te maken heeft.  

7. Als communicatieverantwoordelijke werkt Rob Meijers samen met 
twee andere collega’s om … 

 

 A … het tweemaandelijkse interne blad van Decathlon te maken.  

 B … de grafische vormgeving en communicatieplannen van Decathlon 
te maken. 

 

 C … kleine en grote evenementen voor de medewerkers van 
Decathlon te organiseren. 

 

8. Wat vindt Rob Meijers het leukst aan zijn baan?  

 A Dat hij zijn kennis kan gebruiken voor zijn werk.  

 B Dat men naar zijn advies luistert en zijn voorstellen in overweging 
neemt. 

 

 C het contact met zijn collega’s  

9. De eindejaarsbijeenkomst van medewerkers bij Decathlon is elk jaar 
georganiseerd om … 

 

 A … de resultaten van het voorbije jaar en de plannen voor het nieuwe 
jaar te presenteren. 

 

 B … de beste medewerkers met ’Decathlon Oscar prijzen’ te belonen.  

 C … de Oscar prijzen uit te reiken.  

10. In dit interview stelt Rob Meijers dat hij …   

 A … goede sportresultaten heeft gehaald.  

 B … een carrière bij Decathlon heeft gemaakt.  

 C … zowel in sporten als in zijn werk veel plezier heeft.  
 

 


