2009

Examen II: Spreken
Tijdsduur ± 30 minuten

Voorbeeldexamen

Opgavenboekje
Examennr. kandidaat:

NT2

Aanwijzingen
•

U gaat een spreektoets maken.

•

De toets bestaat uit drie delen. Elk deel begint met een korte
instructie. Daarna komen de opdrachten. U hoort de instructie
en de opdrachten. Deze staan ook in uw opgavenboekje. U
kunt dus luisteren naar de opdrachten 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.

•

Bij de opdracht in deel 3 krijgt u een onderwerp voorgelegd. De
spreektijd bij deze opdracht is twee minuten. U krijgt twee
minuten de tijd om u op de opdracht voor te bereiden. Bij dit
deel is géén voorbeeld.

•

Alles wat u zegt tijdens de toets, wordt opgenomen. Het is
belangrijk dat u duidelijk spreekt. Let erop dat u niet te zacht
spreekt.

•

Het examen wordt nu gestart. U moet eerst uw nummer en
naam 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
Voor het aanvragen van een studiebeurs hebt u formulieren nodig. Deze
formulieren hebt u nog deze week nodig. U belt een bureau voor
studiefinanciering. Wat vraagt u?

-

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

U gaat op dinsdagavond een cursus volgen van 19.00 tot 21.30 uur. Tijdens de eerste
bijeenkomst vraagt de docente wat u liever wilt: een pauze van een kwartier halverwege
de les of geen pauze en al om 21.15 uur naar huis. Vertel de docente wat u liever wilt en
vertel ook waarom u dat wilt. U hoort eerst de docente.

2

U studeert economie. U moet samen met een andere student een werkstuk maken.
Gisteren zou uw medestudent zijn gedeelte naar u mailen. U zet de computer aan. Kijk
naar het plaatje.

U belt uw medestudent op. Luister naar de medestudent en reageer.

3

___
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U hebt meegedaan aan een wedstrijd van een reisbureau en u hebt de tweede prijs
gewonnen. U kunt kiezen tussen een videocamera en een reischeque. Een kennis vraagt
welke prijs u kiest. Vertel de kennis wat u kiest en vertel ook waarom. U hoort eerst de
kennis.

4

U gaat twee weken op vakantie. Een kennis komt in die tijd in uw huis wonen. Deze
kennis moet tijdens de vakantie enkele dingen voor u doen. Kijk naar de plaatjes.

Vertel de kennis wat hij moet doen en wanneer hij dat moet doen. U hoort eerst de
kennis.

5

U werkt bij een bedrijf. Bij uw bedrijf komt een vacature vrij voor administratief
medewerker. U vindt dat een kennis van u bij uw bedrijf moet solliciteren. Vertel de
kennis waarom ze bij uw bedrijf moet solliciteren. U hoort eerst uw kennis.

6

U gaat een taalcursus volgen. Bij het opleidingscentrum zijn er twee mogelijkheden:
individuele training of een groepscursus. Vertel wat u het liefste doet. Vertel ook waarom.
U hoort eerst een medewerker van het opleidingscentrum.

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 woont in een flat. U moet het groente- en fruitafval in een aparte
container doen. Deze container wordt één keer per twee weken
leeggemaakt. U vindt dat dit iedere week moet gebeuren en gaat naar de
Gemeentelijke Reinigingsdienst.
Vertel de medewerker van de gemeente dat de container elke week
leeggemaakt moet worden.
Geef daar ten minste twee redenen voor. U krijgt eerst de tijd om uw
antwoord voor te bereiden. Begin na de pieptoon met spreken.

-

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

U hebt nieuwe buren. U praat met de buurman over uw hobby’s. In uw vrije tijd doet u
vaak vrijwilligerswerk voor het wijkcentrum. De buurman vraagt wat voor werk dat is. Kijk
naar de plaatjes.

Vertel de buurman wat u in het wijkcentrum doet en wanneer. U moet daarbij alle plaatjes
gebruiken. U hoort eerst de buurman.
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2

Kennissen van u krijgen een kind. Ze willen een huis kopen. Ze laten u advertenties zien
van twee huizen die te koop zijn en willen graag uw mening horen. U vertelt de kennissen
welk huis u het beste vindt en waarom. Kijk naar de plaatjes.

Vertel de kennissen welk huis u geschikter vindt en waarom. Geef ten minste twee
redenen.
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3

U werkt in een ziekenhuis. Een patiënt moet morgen naar het ziekenhuis komen om
geopereerd te worden. U belt de patiënt op en vertelt hem hoe hij zich op de operatie
moet voorbereiden. Kijk naar de plaatjes.

Vertel de patiënt hoe hij zich op de operatie moet voorbereiden. U moet daarbij alle
plaatjes gebruiken. Luister naar de patiënt en reageer.

4

U werkt sinds een jaar als projectmedewerker bij een onderzoeksbureau. U vindt dat u
uw werk goed hebt gedaan en dat u daarom een salarisverhoging verdient.
U hebt een gesprek met uw baas. Vertel hem dat u salarisverhoging wilt en ook waarom
u dat wilt. Geef ten minste twee redenen. U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te
bereiden. Begin na de pieptoon met spreken.
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5

U volgt een opleiding. U organiseert een excursie voor uw medestudenten. Het wordt een
excursie naar de havens van Rotterdam. Tijdens een informatiebijeenkomst vertelt u aan
uw medestudenten wat u die dag allemaal gaat doen. Kijk naar de plaatjes.

Geef uw medestudenten een beschrijving van het programma van die dag. U moet
daarbij alle plaatjes gebruiken.
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6

U bent hoofd van een afdeling op een kantoor. De kamer van een medewerker moet
worden geschilderd. Voordat de schilder komt, moet de medewerker een aantal dingen
doen. Kijk naar de plaatjes.

Vertel de medewerker wat hij moet doen, voordat de schilder komt. U moet daarbij alle
plaatjes gebruiken. U hoort eerst de medewerker.

___
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7

U bent voor uw werk in een andere stad. U logeert in een hotel. U bent niet tevreden. U
gaat naar de eigenaar om te klagen. Kijk naar de plaatjes.

Vertel de hoteleigenaar waarom u niet tevreden bent. U moet daarbij alle plaatjes
gebruiken. U hoort eerst de hoteleigenaar.

___
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8

U bent inspecteur bij de gemeente. U controleert restaurants op brandveiligheid. U bent
in een restaurant dat niet brandveilig is. U vertelt de eigenaar welke drie maatregelen hij
moet nemen om zijn restaurant veiliger te maken. Kijk naar de plaatjes.

Vertel de eigenaar van het restaurant welke drie maatregelen hij moet nemen om zijn
restaurant veiliger te maken. U hoort eerst de eigenaar.
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9

Wat vindt u?
Nederlandse onderzoeksbureaus bellen vaak mensen op om een enquête te houden. Ze
stellen vragen over allerlei onderwerpen. Sommige mensen hebben een hekel aan
telefonische enquêtes, anderen vinden het geen probleem telefonisch allerlei vragen te
beantwoorden. Wat vindt u van telefonische enquêtes? Vertel ook waarom u dat vindt. U
krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Begin na de pieptoon met spreken.

Einde deel 2.
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Deel 3
Instructie
-

Bij de opdracht in dit deel moet u langere tijd spreken. U hebt hier twee minuten
spreektijd.

-

U krijgt van tevoren twee minuten de tijd om uw verhaal voor te bereiden. In die
tijd bekijkt u de informatie in uw opgavenboekje en bedenkt u wat u wilt gaan
zeggen.

-

Een pieptoon geeft aan dat u moet beginnen met spreken.

-

Bij dit deel is géén voorbeeld.

-

Dan gaat de toets nu verder.

-

Sla de bladzijde om.

___
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1

U woont in de wijk Groothof. Het is een drukke wijk met veel verkeer. U bent lid van de
wijkcommissie. Er is een bijeenkomst over de verkeersveiligheid in de wijk. Tijdens de
bijeenkomst geeft u een presentatie.
Tijdens de presentatie vertelt u over de verkeersveiligheid in uw wijk. Ook geeft u een
aantal mogelijkheden om de wijk verkeersveiliger te maken. U geeft aan welke
mogelijkheid u het beste vindt en waarom.
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Het is belangrijk:
- dat u iets vertelt over de verkeersveiligheid in uw wijk,
- dat u een aantal voorstellen doet voor de verbetering van de verkeersveiligheid, en
- dat u aangeeft welk voorstel u het beste vindt en waarom.
Alleen dan kunt u namelijk het volle aantal punten voor deze opdracht krijgen.
U krijgt nu eerst twee minuten de tijd om te bedenken wat u tegen de wijkbewoners gaat
zeggen. Bekijk in die tijd ook de informatie. Begin na de pieptoon met spreken.
Bij mogelijke verbeteringen kunt u denken aan:
-

verkeersdrempels
rotondes
beperking maximale snelheid
waarschuwingsborden
verbod voor auto’s
….

Einde deel 3.

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

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