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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 Duits. 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 luisteren naar een korte reportage over de Deutsche Bahn, de Duitse Spoorwegen
en een kritisch boek dat de heer Luik daarover heeft geschreven.
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1 Wanneer ging het volgens de schrijver van het boek, de heer Luik, mis met de Deutsche
Bahn?
A De Deutsche Bahn is door wisselingen in de leiding recentelijk in de problemen gekomen.
B De problemen van de Deutsche Bahn zijn net na de Duitse eenwording ontstaan.
C Vanaf het ontstaan van de Deutsche Bahn is het eigenlijk nooit echt goed gegaan.
2 Wat was volgens de heer Luik de belangrijkste oorzaak van het verval van de Deutsche
Bahn?
A de veranderingen in wetgeving
B de wens om naar de beurs te gaan
C het gebrek aan innovatieve ideeën
3 Waarom doet de Deutsche Bahn, volgens Luik, zo weinig aan onderhoud van het spoor?
A omdat de Deutsche Bahn daarvoor te weinig geld heeft
B omdat de Deutsche Bahn financieel voordeel heeft bij nieuwbouw
C omdat het bij de Deutsche Bahn onduidelijk is wie hier verantwoordelijk voor is
4 Wat zegt de heer Luik over de nieuwbouw rond station Stuttgart?
A De Deutsche Bahn heeft geen geld meer om dit project af te maken.
B Dit project werd de Deutsche Bahn al door de staat afgeraden.
C Het geld voor dit project had beter in onderhoud gestopt kunnen worden.
5 Wat maakt Luik duidelijk over de geplande aanleg van een tunnel in Frankfurt?
A De tunnel is een zinloze investering die geen duidelijke tijdswinst zal opleveren.
B De tunnel is weliswaar een verstandig initiatief, maar het is overdreven duur.
C De tunnel veroorzaakt veel onnodige chaos voor de stad en haar bewoners.
6 Welk nadeel heeft het investeren van de Deutsche Bahn in buitenlandse projecten volgens
Luik?
Het kost veel geld
A en het bezorgt de Deutsche Bahn een slechte reputatie over de grens.
B en het is slecht voor de werkgelegenheid in Duitsland.
C en het levert de Duitse belastingbetaler niets op.
7 Wat is volgens Luik het probleem van het zogenaamde Klimapaket?
A Het doel daarvan om meer reizigers met de trein te laten gaan, is niet haalbaar.
B Het geld daarvan wordt aan hele andere dingen besteed.
C Het zorgt ervoor dat reizigers duurdere treinkaartjes moeten kopen.
8 Wat concludeert de voice-over over de schrijver Luik?
A Luik gaat waarschijnlijk voor een ommekeer zorgen.
B Luik is erg scherp in zijn kritiek, maar heeft wel een punt.
C Luik is onterecht kritisch in zijn boek.
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