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EXAMEN I

Voorbeeldexamen
Tijdsduur ± 30 minuten

Opgavenboekje
Examennummer kandidaat:
Aanwijzingen


U gaat een spreektoets maken.



De toets bestaat uit twee delen. Elk deel begint met een
korte instructie. Daarna komen de opdrachten. De
instructie en de opdrachten staan op de cd en in uw
opgavenboekje. U kunt dus luisteren naar de cd en
meelezen in uw boekje. Een pieptoon geeft aan wanneer
u moet beginnen met spreken. Als de spreektijd om is,
hoort u weer een pieptoon. Daarna begint de volgende
opdracht.



Soms staan er bij de opdrachten in uw opgavenboekje
plaatjes of een stukje tekst. U krijgt altijd tijd om deze extra
informatie te bekijken. Er wordt steeds aangegeven
wanneer u de informatie in uw boekje moet gebruiken.
Lees een stukje tekst niet letterlijk voor. Daarvoor krijgt u
geen punten.



Bij de meeste opdrachten wordt een situatie beschreven.
Probeert u zich in die situatie te verplaatsen. U moet
namelijk iets zeggen wat in die situatie past. Bij sommige
opdrachten hoeft u zich niet in een situatie te verplaatsen.
U kunt dan bijvoorbeeld direct zeggen wat u ergens van
vindt.



De inhoud van uw antwoord hoeft niet waar te zijn. Uw
antwoord moet wel passen in de situatie die bij de
opdracht beschreven wordt. Als u vindt dat uw antwoord
volledig is, hoeft u niet alle spreektijd te gebruiken.



Bij de opdrachten in deel 1 wordt van u een kort antwoord
verwacht: een paar woorden of maximaal twee zinnen is
genoeg. De spreektijd bij deze opdrachten is steeds
twintig seconden. U hoort eerst een voorbeeld.



Bij de opdrachten in deel 2 wordt van u een langer
antwoord verwacht. De spreektijd bij deze opdrachten is
steeds dertig seconden. U hoort eerst een voorbeeld.



Als u aantekeningen wilt maken, kunt u dat doen in uw
opgavenboekje. U krijgt geen pen en papier.



Alles wat u zegt tijdens de toets, wordt op een band
opgenomen. Het is belangrijk dat u duidelijk spreekt. Let
erop dat u niet te zacht spreekt. Blijf met uw hoofd binnen
het hokje, anders hebben anderen last van u.



De cd wordt nu gestart. Op de cd wordt eerst gezegd dat
u uw nummer en naam moet inspreken.
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Deel 1
Instructie
-

Uw antwoorden bij de opdrachten in dit deel moeten kort zijn. Soms zijn enkele
woorden al genoeg, soms moet u één of twee zinnen zeggen. U hebt hier twintig
seconden spreektijd.

-

Soms staan er plaatjes of een stukje tekst bij een opdracht. Voor het bekijken van
deze extra informatie krijgt u steeds vijf seconden de tijd. Een pieptoon geeft aan dat
u moet beginnen met spreken.

-

Er volgt nu eerst een voorbeeld. Luister goed. U hoeft nog niet te spreken.
Voorbeeld
U volgt een opleiding voor administratief medewerker. Tijdens de les kunt u
de docent niet goed verstaan, omdat twee andere studenten steeds zitten te
praten. Wat vraagt u aan uw medestudenten?

-

Dit was het voorbeeld. Dan begint nu de toets. Sla de bladzijde om.
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U gaat met een vriendin naar een kledingzaak. Uw vriendin past een rok. Ze vraagt uw
advies. Kijk naar de plaatjes.

U hoort nu eerst de vriendin. Wat zegt u?

2

U hebt een slagerij. U ziet dat er bijna geen gehakt meer is. Kijk naar het plaatje.

Welke opdracht geeft u uw medewerker?
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3

U werkt in een bibliotheek. Een man brengt zijn boek twee weken te laat terug. Mensen
die hun boeken niet op tijd terugbrengen, moeten geld betalen.
Bekijk de informatie.
TE LAAT?
1 week
2 weken
3 weken of langer

€ 0,50
€ 1,25
€ 2,50

Leg de regeling uit aan de man en vertel hem wat hij moet betalen.

4

U kunt via uw werk een computer kopen. U moet dan twee jaar lang elke maand 50 euro
betalen. De computer kost dus 1200 euro. Uw buurman zegt dat u dezelfde computer in
de winkel kunt kopen voor 1000 euro. U moet dit bedrag dan in één keer betalen.
U wilt graag een computer kopen. Uw buurman vraagt welke computer u kiest, en
waarom. Luister naar uw buurman en geef antwoord.

5

U werkt bij de kinderopvang. De kinderen zijn erg druk en rennen in het rond. Kijk naar
het plaatje.

Welke opdracht geeft u de kinderen?
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6

Een vriend van u gaat studeren en zoekt een kamer. Hij weet niet hoe hij aan een kamer
kan komen. Hij vraagt u om advies. Kijk naar het plaatje.

Welk advies geeft u uw vriend?

7

U werkt op een reisbureau. Uw collega komt vaak te laat. Dat vindt u erg vervelend. Kijk
naar het plaatje.

Wat vraagt u aan uw collega? Leg ook uit waarom u dat vraagt.
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8

U woont in Weert. U gaat altijd met de trein naar uw werk in Eindhoven. Vijf minuten
voordat u naar het station wilt gaan, hoort u op de radio het volgende bericht.
U belt naar uw werk. Wat zegt u tegen uw chef?

9

Het is zaterdagochtend en u wilt vanmiddag naar de film 'Flipper'. Op zaterdagmiddag is
het meestal erg druk. U wilt er zeker van zijn dat u vanmiddag de film kunt zien en u belt
naar de bioscoop.
U hoort eerst de lokettiste. Geef antwoord op haar vraag.

10

U koopt een fototoestel. U ziet dat er alleen een Japanse gebruiksaanwijzing bij zit. U
begrijpt geen Japans. Wat vraagt u aan de verkoper?

11

U volgt samen met een vriend een opleiding. U hebt allebei het theorie-examen gedaan.
U bent geslaagd, uw vriend is gezakt. U begrijpt wel waarom u geslaagd bent en hij
gezakt is. Kijk naar de plaatjes.

Luister naar uw vriend en geef antwoord op zijn vraag.
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12

Uw collega wil voor maandag een afspraak met u maken om te praten over het werk. Kijk in uw
agenda.

Luister naar uw collega. Beantwoord haar vraag en doe een ander voorstel.

Einde deel 1
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Deel 2
Instructie
-

Bij de opdrachten in dit deel wordt van u een langer antwoord verwacht. U hebt hier
dertig seconden spreektijd.

-

Soms staan er plaatjes of een stukje tekst bij een opdracht. U moet deze informatie
gebruiken bij het geven van uw antwoord. In dit deel krijgt u altijd vijftien seconden de
tijd om uw antwoord voor te bereiden. Een pieptoon geeft aan dat u moet beginnen
met spreken.

-

Er volgt nu eerst een voorbeeld. Luister goed. U hoeft nog niet te spreken.
Voorbeeld
U werkt in de bejaardenverzorging. Vanochtend hebt u bij mevrouw Verspui
gewerkt. Een collega vraagt wat u vandaag bij haar gedaan hebt. Kijk naar
de plaatjes.

Wat vertelt u uw collega?
-

Dit was het voorbeeld. Dan gaat de toets nu verder. Sla de bladzijde om.
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1

U volgt een opleiding tot bakker. U loopt stage in een bakkerij. Uw docent vraagt wat u
gisteren gedaan hebt. Kijk naar de plaatjes.

Luister naar uw docent en geef antwoord op zijn vraag.
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2

U zoekt voor een paar uur per dag werk via een uitzendbureau. Vandaag heeft het
uitzendbureau twee soorten werk voor u gevonden. Vertel waar u het liefst wilt werken en
waarom.
Kijk naar de informatie hieronder.

taken
werktijden
salaris
reistijd

restaurant
- klanten bedienen
- 20.30 tot 24.00 uur
- € 8,- per uur
- 20 minuten met de bus

bakkerij
- brood verkopen
- 09.30 tot 13.00 uur
- € 6,- per uur
- 10 minuten lopen

Waar wilt u het liefst werken? Geef ten minste twee redenen voor uw keuze.

3

U werkt in de keuken van een restaurant. Er is vandaag een nieuwe medewerker
gekomen. U moet hem vertellen hoe de afwasmachine werkt. Kijk naar de plaatjes.

Vertel de medewerker wat hij moet doen. Gebruik daarbij de plaatjes.
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4

Voor uw huis spelen een paar kinderen. Dan gebeurt er iets vervelends. Kijk naar de plaatjes.

De vader van Jan vraagt aan u wat er gebeurd is. Luister eerst naar de vader. Geef antwoord
na de pieptoon.

5

U werkt in een technisch bedrijf. Uw baas vraagt of u donderdagmiddag een wasmachine
kunt aansluiten bij de familie Klaassen. Kijk in uw agenda.

Vertel uw baas:
- dat u niet kunt;
- waarom niet;
- wanneer wel.
Luister eerst naar uw baas.
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6

U gaat op vakantie. Uw buren zullen tijdens uw vakantie op uw huis passen. De buurman
vraagt wat hij voor u kan doen. Kijk naar de plaatjes.

Vertel de buurman wat hij moet doen. U hoort eerst uw buurman.

7

Wat vindt u?
Uw buurvrouw verwacht een baby. Ze werkt nu vijf dagen per week. Ze weet nog niet of
ze na de geboorte van haar kind zal blijven werken. Ze vraagt uw mening. Vertel haar
wat ze volgens u moet doen: stoppen met werken of blijven werken. Vertel ook waarom u
dat vindt.
U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Begin na de pieptoon met
spreken.
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8

Wat vindt u?
Sommige mensen willen in hun vakantie altijd goed weer hebben. Ze gaan daarom naar
landen waar de zon altijd schijnt. Vertel of u het belangrijk vindt dat het tijdens de
vakantie goed weer is. Vertel ook waarom u dat wel of niet belangrijk vindt.
U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Begin na de pieptoon met
spreken.

Einde deel 2

Spreek nu nog een keer uw examennummer in, en ook uw naam.

Einde van het examen Spreken I.
Doe uw boekje dicht.
Het wordt nu opgehaald.

____
16

____
17

____
18

____
19

© Staatsexamencommissie Nederlands als tweede taal 2003. Auteursrecht voorbehouden.
Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Staatsexamencommissie Nederlands als tweede taal worden openbaar gemaakt en/of
verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie/reprografie, scanning, computersoftware of
andere elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm, geluidskopie, film- of
videokopie of op welke wijze dan ook.

____
20

