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Luisteren vmbo bb/kb | Om mee te oefenen

Cito Kijk- en luistertoets Nederlands

Onderdeel Luisteren (bb/kb)

September 2018

Om mee te oefenen

Dit is een voorbeeldopgave om te oefenen met het nieuwe audio-onderdeel van de Cito Kijk- en 
luistertoets Nederlands. 
Je krijgt eerst het hele audiofragment (ongeveer 8 minuten) te horen, daarna volgen de vragen. 
Je mag tijdens het luisteren aantekeningen maken op dit blad. De vragen vind je op de volgende 
bladzijde. Je leest en beantwoordt de vragen pas ná het beluisteren van het hele fragment.
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Luisteren

Een reis organiseren

1 Wat is een nadeel van een georganiseerde groepsreis?

Vergeleken met zelfstandig reizen
A heb je minder contact met de bevolking.
B zie je minder van een land.
C zijn de kosten een stuk hoger.

2 Wat heb je in ieder geval voor alle landen buiten Europa nodig?

A een geldig paspoort
B een identiteitskaart 
C een visum

3 Hoe vraag je het best een visum aan voor een zelfstandige reis?

A via een bemiddelingsbureau op internet 
B via de officiële site van het reisland 
C via een Nederlandse reisorganisatie

4 Wat is het voordeel van contant geld in vergelijking met travellerscheques?

A Je bent er flexibeler mee.
B Je betaalt bij inwisselen geen commissie.
C Je reisverzekering vergoedt het in geval van diefstal.

5 Waar moet je aan denken als je je gewone bankpas meeneemt?

A dat die in veel landen niet geaccepteerd wordt 
B dat het gebruik ervan onderweg erg duur is
C dat je die van tevoren moet laten activeren voor wereldwijd gebruik

6 Waar moet je op letten als je een contract voor een creditcard afsluit?

A of je tegen misbruik van je kaart verzekerd bent
B in welke landen de creditcard bruikbaar is
C hoe hoog de commissie bij gebruik in het buitenland is
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7 Wat is de goedkoopste manier om in het buitenland te internetten?

A via een prepaid sim-kaart 
B via een tijdelijk contract met een plaatselijke provider 
C via je Nederlandse provider

8 Tegen welke ziekte hoef je je in principe niet in te enten?

A cholera
B hepatitis A 
C  tetanus

9 Wat is geen manier om je tegen malaria beschermen?

A onder een muggennet slapen
B een inenting vooraf
C tijdens de reis pillen slikken

10 Welke tip over kleding geeft de spreker?

A Beperk de hoeveelheid kleding die je meeneemt.
B Draag kleding van synthetische stof.
C Neem ook een warm kledingstuk mee.

  Einde Luisteren


