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Uw antwoorden bij de opdrachten 1 tot en met 3 moeten kort zijn. U hebt 20 seconden spreek-

tijd.

Soms staan er plaatjes of een stukje tekst bij de 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. Als de spreektijd voorbij is, hoort u weer een pieptoon, en dan begint de volgende 

opdracht.

Dan beginnen nu de opdrachten.

 

Opdracht 1
Een vriend van u gaat studeren en zoekt een kamer. Hij weet niet hoe hij dat 

moet doen. Hij vraagt u om advies. Kijk naar het plaatje.

Welk advies geeft u aan uw vriend?

Hoofdstuk 2 - Extra spreekopdrachten 1, 2 en 3

5/20 sec.
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Opdracht 2
U volgt samen met een vriend een opleiding. U hebt allebei het examen ge-

daan. 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.

- Ik snap er niks van. Waarom ben ik nou gezakt en jij geslaagd?

5/20 sec.
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Opdracht 3
Je volgt een opleiding tot sportinstructeur. Kijk naar de plaatjes.

 

Kies één sport die je graag beoefent en vertel welke sport je hebt gekozen. Vertel ook waarom 

je die sport leuk vindt.

5/20 sec.
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Bij deze opdrachten moet u een langer antwoord geven. U hebt hier 30 seconden spreektijd.

Soms staan er plaatjes bij de opdrachten. U moet deze informatie gebruiken bij het geven van 

uw antwoord. Bij deze opdrachten krijgt u altijd 15 seconden om uw antwoord voor te bereiden. 

Een pieptoon geeft aan dat u moet beginnen met spreken. Als de spreektijd voorbij is, hoort u 

weer een pieptoon, en dan begint de volgende opdracht.

Dan beginnen nu de opdrachten.

 

Opdracht 1
Over twee weken hebt u een belangrijk examen. 

U wilt graag een proefexamen maken. Uw docent vraagt waarom u dat wilt.

Bekijk de informatie.

U kunt de volgende informatie gebruiken:

• soort opgaven

• tijd

• zenuwen

U hoort nu eerst uw docent. Vertel hem dat u het belangrijk vindt om een proefexamen te ma-

ken. Geef tenminste twee redenen.

- Een proefexamen. Waarom vind je dat belangrijk?

Hoofdstuk 2 - Extra spreekopdrachten 4, 5 en 6

15/30 sec.
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Opdracht 5
U werkt al twee jaar voor een uitzendbureau.

Het uitzendbureau betaalt soms een cursus als die u helpt om beter uw werk te 

doen. Bijvoorbeeld een cursus Excel of een cursus Website ontwerpen.

U gaat naar het uitzendbureau.

Vertel welke cursus u wilt volgen.

Vertel ook waarom u die cursus wilt volgen.

Geef twee redenen.

Luister eerst naar de medewerkster van het uitzendbureau.

- Wat kan ik voor u doen?

Opdracht 6
U volgt een mbo-opleiding horeca. 

Uw vriend was vorige week niet op school. Hij belt om te vragen wat u vorige 

week gedaan heeft. Kijk naar de plaatjes. 

 

Luister naar uw vriend en geef antwoord. Gebruik daarbij de drie plaatjes.

- Ik was er niet afgelopen week. Wat heb je gedaan op school?

15/30 sec.

15/30 sec.


