Luisteren B1: Voorbeeldopgave
Kijken en luisteren naar audiovisuele media
Kan de wezenlijke informatie verstaan en onderscheiden in korte opgenomen passages over
voorspelbare alledaagse zaken.
Een toespraak van de Chinese ambassadeur (Klik hier voor de gluidsopname)
Script

大家好！我很高兴有机会来看你们。
在这里同学们学习汉语的时间都不长。
有的学了一年，有的学了两年，可是大家的成绩都不错.
除了荷兰语以外荷兰人还会说好几种外语：英语，法语，德语，西班牙语和汉语。
荷兰人很喜欢学外语。
我希望将来荷兰和中国的合作和友谊发展得越来越好。
我很高兴，今天看到了大家学习中国话的努力和专心。
大家要开开心心地学习汉语，
体验中国文化，交许多中国朋友。
祝大家成功！
谢谢大家！Dank U wel!
Vertaling
Hallo, allemaal! Ik ben heel blij dat ik de gelegenheid heb om jullie te zien. De tijd waarin de
leerlingen die hier aanwezig zijn Chinees hebben geleerd is niet lang. Sommigen hebben één jaar en
anderen hebben twee jaar Chinees geleerd maar jullie hebben allemaal behoorlijke resultaten
geboekt.

Behalve de Nederlandse taal spreken Nederlanders nog een behoorlijk aantal andere vreemde talen,
Engels, Frans, Duits, Spaans en Chinees. Nederlanders vinden het leuk om vreemde talen te leren.

Ik hoop dat in de toekomst de samenwerking en vriendschap tussen Nederland en China zich steeds
beter en beter zullen ontwikkelen. Het stemt mij vrolijk dat ik vandaag de ijver en het enthousiasme
van het leren van de Chinese taal bij iedereen heb kunnen zien.
Laat iedereen vrolijk Mandarijn leren, de Chinese cultuur beleven en talrijke Chinese vrienden
maken. Ik wens jullie allen veel succes! Dank u wel!

Bron: Beeker, A., Corda, A., Fasoglio, D., Jianghui-Baardman, E., Lin, S.,Liu-Chau, X.H., Smulders, C. &
Vuong, N. (2013). Vaardigheidstoetsen Chinees A2. Enschede: SLO.

Opgave
De Chinese ambassadeur geeft een toespraak tijdens de prijsuitreiking van de Nederlandse "Chinese
Bridge" Competitie in Den Haag (Chinese Bridge is een internationale taalwedstrijd voor scholieren, red.).
1. Lees eerst de vragen 1 t/m 4.
2. Luister vervolgens naar de hele toespraak en maak eventueel aantekeningen.
3. Je krijgt daarna de toespraak nog een keer te horen, opgesplitst in drie korte
fragmenten; beantwoord na elk fragment de bijbehorende vragen.

Eerste fragment
Vraag 1
Hoe lang hebben de deelnemers Chinees geleerd?
a. 1 à 2 jaar
b. 2 à 3 jaar
c. 2 à 4 jaar

Tweede fragment
Vraag 2
Wat zegt de ambassadeur over de Nederlanders?
Antwoord:

.………….…..……………………………………………………………………………

Derde fragment
Vraag 3
Wat hoopt de ambassadeur voor de toekomst?

a. Dat alle deelnemers Nederland goed zullen vertegenwoordigen.
b. Dat de vriendschap tussen Nederland en China steeds hechter zal worden.
c. Dat hij de Nederlandse deelnemers nog vaak zal zien.

Vraag 4
Waarom is de ambassadeur blij?

a. Omdat hij ambassadeur van Nederland is.
b. Omdat hij veel Nederlandse vrienden heeft.
c. Omdat iedereen enthousiast en ijverig Chinees leert.

Bron: Beeker, A., Corda, A., Fasoglio, D., Jianghui-Baardman, E., Lin, S.,Liu-Chau, X.H., Smulders, C. &
Vuong, N. (2013). Vaardigheidstoetsen Chinees A2. Enschede: SLO.

