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•

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. U kunt luisteren naar de
opdrachten en meelezen. Daarna kunt u inspreken.

•

Soms staan er bij de opdrachten plaatjes of een stukje tekst.
U krijgt altijd tijd om deze extra informatie te bekijken. Er
wordt steeds aangegeven wanneer u de informatie 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.

•

In deel 3 krijgt u één opdracht. Bij deze opdracht krijgt u een
onderwerp voorgelegd. De spreektijd bij de opdracht is twee
minuten. U krijgt twee minuten de tijd om u op deze 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.

Staatsexamen Nederlands als tweede taal

Track 1_deel 1 instructie
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.
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Track 2
Opgave 1
U studeert geschiedenis aan de universiteit. U hebt het rooster van uw collegeuren gekregen. Er zijn heel veel lessen op maandag en dinsdag. De rest van de
week is er alleen les op vrijdagochtend.
Een medestudente wil dat de uren meer verdeeld worden over de week. Dan
hebt u elke dag les. U bent het daar niet mee eens.
Vertel uw medestudente waarom u het niet met haar voorstel eens bent.
U hoort eerst uw medestudente.

Track 3
Opgave 2
U hebt in de keuken een probleem met het water. Kijk naar het plaatje.

U belt een loodgietersbedrijf. Leg uit wat het probleem is. U hoort eerst de
loodgieter.
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Track 4
Opgave 3
U bent vrijwilliger in een verzorgingstehuis. Een vriend wil daar ook graag
vrijwilligerswerk gaan doen. Hij vraagt u met welke activiteiten u helpt in het
verzorgingstehuis.
Kijk naar de plaatjes.

Vertel uw vriend met welke twee activiteiten u helpt.
U hoort eerst uw vriend.

Track 5
Opgave 4
U geeft les op een basisschool. Een moeder van een leerling blijft elke dag wel
een kwartier bij haar kind in de klas als de les al begonnen is.
Vertel de moeder dat dat niet mag. Vertel ook waarom dat niet mag.
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Track 6_deel 2 instructie
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.
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Track 7
Opgave 5
U bent arts en werkt bij de eerste hulp in een ziekenhuis. Er wordt een patiënt
binnengebracht. U vraagt een verpleegkundige om hulp.
Kijk naar de plaatjes.

Vertel aan de verpleegkundige wat ze moet doen. Gebruik daarbij alle plaatjes.
U hoort eerst de verpleegkundige.
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Track 8
Opgave 6
U volgt een opleiding verpleegkunde. U gaat stage lopen. Uw docent heeft twee
stageplaatsen.
Kijk naar de informatie.
Stageplaats 1:

Stageplaats 2:

Dagdiensten van 08.00 uur tot 16.30 uur.

Ochtenddienst van 09.00 tot 13.00 uur.
Avonddienst van 19.00 tot 22.00 uur.

Uw docent vindt stageplaats 1 geschikter, maar u kiest voor stageplaats 2.
Geef ten minste twee argumenten waarom u voor stageplaats 2 kiest.
Luister naar de docent en reageer.
Track 9
Opgave 7
U wilt een opleiding gaan doen op de toneelschool. Vandaag hebt u een
kennismakingsgesprek. U praat met een docente van de toneelschool. Zij vraagt
naar uw ervaring. Kijk naar de plaatjes.

Vertel over uw ervaring. U moet daarbij alle plaatjes gebruiken. U hoort eerst de
docente.
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Track 10
Opgave 8
U bent eigenaar van een elektriciteitswinkel. Een klant vraagt wat voor soort
batterijen hij het beste kan kopen voor zijn zaklamp: gewone of oplaadbare
batterijen. Kijk naar het schema.

gewone batterijen

Prijs

Werking

Milieuvriendelijk

3 euro

100 uur

Nee

oplaadbare batterijen 4,50 euro 100 x 10 = 1000 uur

Ja

Geef de klant advies. Vertel ook waarom u dit adviseert. Geef ten minste twee
argumenten. Maak daarbij gebruik van het schema. U hoort eerst de klant.

Track 11
Opgave 9
U bent directeur van een bedrijf. U moet bezuinigen. U wilt uw medewerkers
laten betalen voor koffie. U kunt ervoor kiezen om per kopje koffie 50 cent te
vragen. Ook kunt u ervoor kiezen elke medewerker maandelijks 20 euro te laten
betalen.
Vertel wat u zou kiezen. Vertel ook waarom.
U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden.
Begin na de pieptoon met spreken.
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Track 12
Opgave 10
U gaat met een vriend samen een feestje geven. Er moeten nog een paar dingen
gebeuren, maar u hebt geen tijd meer. U vraagt uw vriend om die dingen te
doen. Uw vriend wil graag weten wat hij moet doen.
Kijk naar de plaatjes.

Vertel uw vriend wat hij kan doen. U hoort eerst uw vriend.
Track 13
Opgave 11
Op de meeste universiteiten is aanwezigheid bij de colleges niet verplicht.
Studenten mogen zelf weten of ze naar de colleges komen. Op sommige
universiteiten is aanwezigheid bij colleges wel verplicht. Studenten moeten naar
alle colleges komen.
Wat vindt u ervan dat op sommige universiteiten de colleges verplicht zijn?
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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Track 14
Opgave 12
Basisscholen vinden het belangrijk dat ouders meehelpen op school. Ouders
helpen bijvoorbeeld bij het voorlezen of bij de leeslessen. Ouders helpen ook
mee als kinderen tussen de middag op school blijven.
Wat vindt u ervan dat ouders moeten helpen op de school van hun kinderen?
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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Track 15_deel 3 instructie
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 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.
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Track 16
Opgave 13
U bent directeur van sportschool Altijd Fit. Op de sportschool worden verschillende
trainingen gegeven voor volwassenen. Kijk naar de plaatjes.

Vandaag is er op de sportschool een open dag. U houdt een welkomsttoespraak
voor de gasten. U vertelt iets over de verschillende trainingen. Gebruik daarbij alle
plaatjes. Vervolgens vertelt u waarom u het belangrijk vindt dat mensen bewegen.
Ook vertelt u waarom de mensen het best bij Altijd Fit kunnen sporten.
Het is belangrijk:
- dat u vertelt welke mogelijkheden voor trainingen er zijn,
- dat u vertelt waarom u het belangrijk vindt dat mensen bewegen, en
- dat u vertelt waarom mensen het best bij Altijd Fit een training kunnen volgen.
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 gaat zeggen.
Bekijk in die tijd de plaatjes en de overige informatie.
Begin na de pieptoon met spreken.
Bij redenen waarom mensen het best bij Altijd Fit een training kunnen volgen, kunt u
denken aan:
- prijs
- locatie
- trainers
- nieuwste apparatuur
- openingstijden
- gratis proeflessen
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