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SCHRIFTELIJK DEEL 
 

I. Cloze-test1 
II. Grammaticatoets 

 
1. Het lidwoord  
2. Het zelfstandig naamwoord (meervoud, samengestelde zelfstandige 

naamwoorden, verkleinwoorden) 
3. Het bijvoeglijk naamwoord (attributief en predicatief gebruik van het bijvoeglijk 

naamwoord, trappen van vergelijking) 
4. Het werkwoord (infinitief met en zonder te, om in combinatie met te, 

werkwoordstijden, imperatief, deelwoorden, passieve vorm, conjunctief, 
scheidbare en onscheidbare werkwoorden) 

5. Het persoonlijk voornaamwoord 
6. Het wederkerend voornaamwoord 
7. Het bezittelijk voornaamwoord 
8. Het aanwijzend voornaamwoord 
9. Het betrekkelijk voornaamwoord 
10. Vraagwoorden 
11. Het telwoord (hoofd- en rangtelwoorden) 
12. Onbepaalde woorden 
13. Het bijwoord 
14. Het bijwoord er 
15. Verbindingswoorden (nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden, 

verbindende bijwoorden) 
16. Voorzetsels (gebruik en functie, combinaties met een vast voorzetsel) 
17. De ontkenning 
18. Zinsbouw (hoofdzinnen zonder inversie, hoofdzinnen met inversie, 

vergelijkingen, bijzinnen) 
 
Noodzakelijk materiaal: 
 
Fontein, A.M.; Pescher-ter Meer, A. (1985): Nederlandse Grammatica voor 
Anderstaligen, Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders 
(met bijzondere aandacht voor § 93, 108-110, 120-121, 220, 259-262, 269-271, 301-
305, 734, 877) 
 

MONDELING DEEL 
 

I. Presentatie van de masterscriptie 
 

1. Karakteristiek van de scriptie (probleemstelling: wat heb je onderzocht, 
waroom heb je dat onderzocht en waarom is dat relevant, hoe past het binnen 
de context van hetgeen er tot op heden onderzocht is op dit terrein, 

                                                 
1 http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/nl/Cloze_test  



methodologie, tekstopbouw, de beschrijving van jouw onderzoek: wat heb je 
gedaan, hoe heb je dat gedaan, waarom heb je dat zo gedaan en wat heb je 
gevonden, bevindingen en bespreking daarvan) 

2. Karakteristiek van de wetenschappelijke discipline, waar je je in jouw scriptie 
mee bezig houdt (naam, de veranderingen daarvan in de loop der tijd, 
etymologie en semantiek; het onderwerp en de reikwijdte van de 
onderzoekingen, gebruikte methodes, elementen van de geschiedenis: 
ontstaan, evolutie, belangrijke namen, inter- en multidisciplinaire relaties, 
plaats in classificatiesystemen, het acceptatieniveau in de wetenschap en in 
de maatschappij, verschillen en overeenkomsten in de benadering van deze 
discipline in Nederland, Vlaanderen en in Polen) 

 
II. Gesprek over algemene onderwerpen 
 
1. Als je burgemeester van Wrocław was, wat zou je dan veranderen? Hoe zou 

je de burgers meer betrekken bij het gemeentebeleid? 
2. Ben je voor of tegen het gebruik van onbemande camera’s en 

snelheidsbegrenzers? Welke andere maatregelen kunnen we nemen om het 
verkeer veiliger te maken? 

3. Bespreek de invloed van de factoren milieu, karakter en omstandigheden op 
een levensloop. 

4. Denk je dat cash geld in de toekomst nog zal bestaan? Welke andere 
betaalmiddelen ken je? Vergelijk de veiligheid van verschillende 
betaalmiddelen. 

5. Denk je dat culturele verschillen een relatie positief of negatief beïnvloeden? 
6. Denk je dat kinderen door het kijken naar geweldfilms zelf ook gewelddadiger 

worden? Welke invloed hebben verschillende media op kinderen?  
7. Ga je graag uit? Wat is je lievelingskroeg in Wrocław? Waarom?  
8. Genetische manipulatie heeft voor- en nadelen. Geef enkele voorbeelden. 
9. In België en in Amerika wordt bij belangrijke rechtszaken een jury van gewone 

mannen en vrouwen betrokken. Vind je dat goed of moet alleen een rechter 
over schuld en straf uitspraken doen? 

10. Is het goed dat een veroordeelde die spijt toont een lichtere straf krijgt? Wat 
vind je van het idee van alternatieve straffen? 

11. Je bent een wetenschapper die net het bewijs heeft ontdekt dat de engelen 
inderdaad bestaan. Hoe deel je het mee aan de Academie der 
Wetenschappen? 

12. Men beweert dat gebaren van de mens altijd de waarheid tonen, ongeacht wat 
je zet. Ben je het eens met deze bewering? Waarom? Waarom niet? Vind je 
het interpreteren van gebaren belangrijk? 

13. Men beweert dat sprookjes schrijven erg moeilijk is omdat kinderen de meest 
oplettende lezers zijn. Ben je het eens met deze constatering? Houd je zelf 
van sprookjes? 

14. Moeten toeristen en migranten zich aanpassen aan de gewoonten van het 
land waar ze verblijven? 

15. Moeten we ouders van migrantenkinderen ertoe verplichten hun kinderen naar 
een school met minder migranten te sturen? Hoe kan een school meer respect 
opbrengen voor de thuiscultuur van de kinderen? 



16. Psychologen gebruiken soms groepsgesprekken om mensen te observeren. 
Denk je dat je mensen kunt leren kennen door te zien hoe ze zich gedragen 
tijdens een groepsgesprek? In welke types kun je mensen dan indelen? 

17. Relatief weinig vrouwen zijn politiek actief. Wat kunnen daarvan de oorzaken 
zijn? 

18. Vind je dat werknemers verplicht moeten worden om werktijdverkorting met 
loonverlies te aanvaarden en zo plaats te maken voor werklozen? 

19. Was de eenmaking van de Europese munt volgens jou een goede zaak? 
20. Wat is racisme precies? Verklaar racistische reacties van mensen. Hoe zou 

een regering moeten omspringen met racisme in eigen land? 
21. Wat vind je van vaderschapstesten? Geef voor-, maar ook nadelen. 
22. Wat zijn de voor- en nadelen van een cd-rom ten opzichte van een gewone 

reisgids van een stad? 
23. Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen van toerisme voor een land? 
24. Welke problemen heeft Polen met bedelaars? Geef je zelf geld aan 

bedelaars? Zijn straatmuzikanten volgens jou ook bedelaars? 
25. Wetenschap en maatschappelijk belang staan soms met elkaar op gespannen 

voet. Wat betekent dat? Geef hier voorbeelden van. 


