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Om mee te oefenen
Dit is een voorbeeldopgave om te oefenen met het nieuwe onderdeel van de Cito Kijk- en
luistertoets Frans. Je krijgt eerst het hele fragment (ongeveer 6 minuten) te zien, daarna volgen
de vragen.
Je kunt tijdens het afspelen aantekeningen maken op dit blad. De vragen vind je op de volgende
bladzijde. Je leest en beantwoordt de vragen pas ná het hele fragment.
Je gaat kijken en luisteren naar een gesprek met de populaire Franse vlogger Cyprien.
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© Cito B.V. Arnhem (2019)
Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cito B.V. worden
openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, scanning,
computersoftware of andere elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm,
geluidskopie, film- of videokopie of op welke wijze dan ook.
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Voorbeeldopgaven

1

Waarom noemt Cyprien zich “Youtubeur”?
A
B
C

2

De presentator vertelt dat een video van Cyprien door 29 miljoen mensen bekeken is.
Hoe reageert Cyprien hier op?
A
B
C

3

Hij begrijpt niet hoe mensen toen fatsoenlijk konden werken.
Hij denkt dat sommige dingen in die tijd beter gedaan werden dan nu.
Hij kan zich die tijd voorstellen, maar het lijkt hem niet praktisch.

Wat kost de meeste tijd bij het maken van een sketch?
A
B
C

8

Hij filmt alles met heel beperkte middelen.
Hij filmt met een professioneel team vanuit een studio.
Hij kiest voor elk project uit met wie hij gaat samenwerken.

Wat zegt Cyprien over hoe het leven was in het tijdperk vòòr internet en Facebook?
A
B
C

7

Geeks weten minder van computers dan vaak gedacht wordt.
Geeks zijn er op allerlei terreinen, niet alleen bij computers.
Het begrip geek wordt onterecht voor allerlei types gebruikt.

Wat vertelt Cyprien over zijn manier van werken?
A
B
C

6

als kritiek op onze maatschappij
als middel tegen somberheid
als onzinnig vermaak

Wat is het punt dat Cyprien maakt in zijn video over “geeks”?
A
B
C

5

Hij is aan het idee gewend.
Hij legt uit hoe dat komt.
Hij relativeert het.

Als wat worden de video’s van Cyprien door sommige sociologen beschouwd?
A
B
C

4

om aan te geven dat hij bij de jonge internetgeneratie hoort
om ook oudere mensen duidelijk te maken wat hij doet
om reclame te maken voor het platform waar hij zijn video’s post

het filmen
het monteren
het schrijven

Wat zegt Cyprien over de mails die hij krijgt?
A
B
C

De meeste zijn de moeite van het beantwoorden niet waard.
Hij heeft voor de meeste vragen een standaard antwoord klaar staan.
Hij probeert ze zelf zoveel mogelijk te beantwoorden.
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