
 

TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO NA POZIOMIE C 

 

1. Vul het juiste woord in. 

 

Hotels meer afhankelijk  ...........  Nederlanders 

Nederlandse hotels worden steeds afhankelijker .........  Nederlandse toeristen. Waar eerst de 

verdeling tussen binnen- en buitenlandse gasten nog nagenoeg gelijk was, komt het leeuwendeel van 

de hotelboekingen nu van toeristen uit eigen land. 

Dat blijkt ..........   cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

..............  aantal gasten in Nederlandse hotels steeg de afgelopen 14 jaar gestaag. Zo werden er in 

1998 ...............  totaal ongeveer 14,5 miljoen gasten geregistreerd en in 2011 al bijna 20 miljoen. 

 

Daarbij valt op dat in 1998 .............  verdeling binnenlandse en buitenlandse toeristen nog in het 

voordeel van de buitenlandse toeristen uitsloeg: respectievelijk 7,1 miljoen en 7,4 miljoen.  

In de jaren daarna bleef de verdeling t..................... de twee groepen ongeveer gelijk, totdat vanaf 

2006 de binnenlandse toeristen de  ...............hand kregen. In 2011 werd 55 procent van de 

boekingen gedaan ........... Nederlandse gasten. In 2008 was dat verschil zelfs nog wat groter ........... 

57 procent. 

In 2011 komen er ruim 1,85 miljoen meer hotelgasten ............. Nederland, dan uit het buitenland 

(10,85 miljoen tegen 9 miljoen). 

Senioren 

 Volgens het Nederlands Bureau  .............. Toerisme en Congressen (NBTC) klopt het dat de groei van 

buitenlandse gasten achterblijft bij die van Nederlandse, terwijl de hotelmarkt wel degelijk een 

groeisector is.  

 

''Het aantal senioren  ...............  naar een hotel gaat, groeit en ook de internetboekingen maken een 

flinke vlucht", verklaart een woordvoerster die ontwikkeling. 

Ook de hotels zelf werken de ontwikkeling  ............ de hand. ''Door achterblijvende vraag van de 

zakelijke markt zijn er meer aanbiedingen naar de consument. Bovendien zijn websites die kamers en 

arrangementen veilen ..........  opkomst", constateert de woordvoerster. 

Volgens het NBTC geven buitenlandse gasten wel meer  ............  dan Nederlandse. 

 



Bron: nu.nl 

 

2. Lees de onderstaande tekst en bepaal of de stellingen goed  of fout zijn. 

 

Europees hof verbiedt verplichte kruisbeelden  

STRAATSBURG -  De verplichte kruisbeelden op staatsscholen in Italië zijn in strijd met de vrijheid van 

godsdienst van andersdenkenden. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 

Straatsburg dinsdag bepaald.  

 

Een Italiaanse vrouw had bij het hof geklaagd over de crucifixen in de leslokalen van haar kinderen 

op een middelbare school in de plaats Abano Terme. De beelden waren volgens haar in strijd met 

haar opvattingen, dat haar kinderen seculair onderwijs moeten kunnen volgen. Het Europese hof was 

het daarmee eens en wees de vrouw een schadevergoeding van 5000 euro toe.  

De Raad van State in Rome had de vrouw in 2006 nog in het ongelijk gesteld. Volgens de Italiaanse 

rechters moesten de kruisbeelden niet worden beschouwd als een religieus symbool, maar als een 

symbool voor Italiaanse burgerlijke waarden. Hoewel in Italië kerk en staat gescheiden zijn, geldt een 

regeling uit 1923 toen de fascisten aan de macht waren, die kruisbeelden in elk klaslokaal en elke 

rechtszaal verplicht stelt.  

Veel Italiaanse politici hebben woedend gereageerd op de uitspraak. Minister Mariastella Gelmini 

(Onderwijs) zei dat het beeld van Jezus die sterft aan het kruis een traditioneel symbool is en niet en 

symbool van het katholicisme.  

Een overgrote meerderheid van de Italianen is katholiek. Het Vaticaan, het hoofdkwartier van de 

Rooms-Katholieke Kerk, heeft geschokt en verdrietig gereageerd op de uitspraak van het Europese 

hof. „Het is verkeerd en kortzichtig om het uit het onderwijs te verwijderen”, aldus een 

woordvoerder.  

In 2003 stelde een lokale rechtbank een radicale moslim in het gelijk, die ook had geëist dat de 

kruisbeelden van de muren van de school van zijn kinderen gehaald moesten worden. De toenmalige 

paus Johannes Paulus II zei toen dat de crucifix vooral een symbool voor „troost en hoop voor 

mensen van alle tijden” is.  

 

1)Het Europese Hof van de rechten van de Mens heeft bepaald dat het hebben van kruisbeelden niet 

past in een seculaire samenleving.  

2) De rechters in Italië hebben de vrouw ook telkens in het gelijk gesteld. 

3) Italiaanse politici hebben verheugd op de uitspraak van het Europese hof gereageerd. 

4) Het Vaticaan is het niet eens met de opvatting van het Europese hof. 



5) De minister van Onderwijs van Italië vindt dat kruisbeelden iets zeggen over de cultuur van Italië 

en niets over de religie. 

 

 

3. Zoek de juiste beschrijving bij de woorden. 

 

1. Beschikken over                                                   a. Duidelijk woorden 

2. Vanzelfsprekend                                                  b. Afmaken 

3. Blijken                                                                    c. Hebben 

4. Voorwaarde                                                          d. Leren 

5. Onder de knie krijgen                                         e. Natuurlijk 

6. Beheersen                                                             f. Conditie 

7. Voltooien                                                               g. Kennen/kunnen 

8. Vooruitgang                                                          h. Verbetering  

 

  

        

 


