
Oefenen met signaalwoordenA2 – B1 Antwoordblad Oefening 1 
 

De goede antwoorden zijn vet gedrukt. 

 

1. Ik kreeg een hapje en een drankje. 

a) reden 

b) opsomming 

c) oorzaak – gevolg 

d) tegenstelling 

 

2. Eerst ga ik sporten, daarna kom ik langs. 

a) reden 

b) opsomming 

c) volgorde 

d) tegenstelling 

 

3. Ik wil huiswerk maken maar ik moet eten. 

a) reden 

b) opsomming 

c) oorzaak – gevolg 

d) tegenstelling 

 

4. Ik ga graag op vakantie naar warme landen, zoals Portugal, Brazilië, Egypte en 

Mexico. 

a) reden 

b) voorbeeld 

c) conclusie 

d) tegenstelling 

 

5. Voor het maken van pindakaas heb je nodig: 2 zakken gezouten pinda’s, 1 zak 

ongezouten pinda’s en 0,5 dl zonnebloemolie. 

a) reden 

b) opsomming 

c) oorzaak – gevolg 

d) tegenstelling 

 

6. Voordat ik mijn ontbijt eet, poets ik mijn tanden. 

a) reden 

b) volgorde 

c) oorzaak – gevolg 

d) samenvatting 

 



7. Ik houd van zwemmen en reizen. Ook ben ik gek op sporten. 

a) voorwaarde 

b) toelichting 

c) reden 

d) opsomming 

 

8. De avondklok is ingevoerd. Dat wil zeggen dat niemand zonder geldige reden ’s 

nachts op straat mag. 

a) toelichting 

b) reden 

c) opsomming 

d) oorzaak – gevolg 

 

9. Ik let goed op en haal hoge cijfers. Kortom, ik haal mijn examen makkelijk. 

a) conclusie 

b) opsomming 

c) tegenstelling 

d) volgorde 
 

10. Ik heb nieuwe voetbalschoenen gekocht waarmee ik ga scoren. 

a) oorzaak – gevolg 

b) conclusie 

c) doel – middel 

d) tegenstelling 
 

11. Opruimen is niet mijn sterkste kant. Rotzooi maken kan ik daarentegen wel goed. 

a) reden 

b) tegenstelling 

c) opsomming 

d) toelichting 

 

12. Als je verslaafd bent aan je smartphone, kan je de wifi en de data uitzetten. 

Hierdoor krijg je geen berichten meer binnen. 

a) tegenstelling 

b) oorzaak – gevolg 

c) volgorde 

d) conclusie 

 

13. Doordat de trein was vertraagd, kwam ik te laat op school. 

a) opsomming 

b) oorzaak – gevolg 

c) tegenstelling 

d) doel – middel 



14. De coronamaatregelen zijn weer aangepast. Daarom gaat iedereen minstens één 

dag naar school. 

a) opsomming 

b) volgorde 

c) oorzaak – gevolg 

d) tegenstelling 

 

15. Het waait ontzettend hard. Daardoor vallen er veel takken van de bomen. 

a) opsomming 

b) tegenstelling 

c) oorzaak – gevolg 

d) volgorde 

 

16. De cake is gelukt dus het recept is goed. 

a) opsomming 

b) reden 

c) conclusie 

d) tegenstelling 

 

17. Oom Zakaria mag geen cake eten want hij heeft suikerziekte. 

a) opsomming 

b) reden 

c) tegenstelling 

d) conclusie 

 

18. Jouw cake is net zo lekker als die van mijn oma. 

a) opsomming 

b) vergelijking 

c) reden 

d) toelichting 

 

19. Om mijn Nederlands te verbeteren, maak ik online ook oefeningen. 

a) oorzaak – gevolg 

b) reden 

c) doel – middel 

d) toelichting 
 

20. Maak snel de bestelling af, want de klant haalt hem zo op. 

a) opsomming 

b) reden 

c) conclusie 

d) vergelijking 
 


