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Uw antwoorden bij de opdrachten 1 tot en met 5 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 5 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
U volgt een opleiding tot winkelmedewerker.

U kunt stage lopen in een groot warenhuis.

U moet dan ook regelmatig op zondag werken.

Hoe vindt u het om op zondag te werken, en waarom vindt u dat?

Opdracht 2
U loopt stage bij een apotheek.

Alle vaste medewerkers krijgen een kerstpakket.

Uw leidinggevende geeft u ook een kerstpakket.

Wat zegt u tegen uw leidinggevende? Vertel ook wat u voelt.

Opdracht 3
U loopt stage bij een supermarkt.

Gisteravond had u een feest.

U heeft zich verslapen en u bent te laat op uw stage.

Leg uw chef uit waarom u te laat bent?

Opdracht 4
U loopt stage bij de Gamma.

Volgende week eindigt uw stage.

Uw leidinggevende biedt u een baan aan bij de bouwmarkt.

Zeg wat u van zijn aanbod vindt.

Vertel ook hoe u zich voelt.

Hoofdstuk 4 - Extra spreekopdrachten 1, 2, 3, 4 en 5

5/20 sec.

5/20 sec.

5/20 sec.

5/20 sec.
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Opdracht 4
U loopt stage bij de belastingdienst.

U ontmoet een vriend.

Kijk naar het plaatje.

Luister naar uw vriend en reageer.

- Zeg, hoe ziet jouw werkplek  er eigenlijk uit? Heb je een eigen 
kamer?

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 6
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.

Waar wilt u liever werken? In het restaurant of in de bakkerij?

Geef ten minste twee redenen voor uw keuze.

Opdracht 7
U volgt een opleiding tot automonteur.

Uw docent vertelt dat u een maand naar Frankrijk mag om stage te lopen in een 

autofabriek.

U hebt geen zin in die stage. Bedenk daarvoor argumenten.

U kunt hierbij denken aan:
• De taal
• De afstand
• De inhoud van de stage

U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Luister daarna naar uw docent en rea-

geer.

- Heb je over mijn voorstel nagedacht? Ga je deze stage volgen?

Hoofdstuk 4 - Extra spreekopdrachten 6, 7, 8 en 9

15/30 sec.

restaurant

taken - klanten bedienen

werktijden - 20.30 tot 24.00 uur

salaris - e 10,80 per uur

reistijd - 20 minuten met de bus

bakkerij

- brood kopen

- 09.30 tot 13.00 uur

- e 8,90 per uur

- 10 minuten lopen

15/30 sec.
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Opdracht 8
Een vriend van u volgt een koksopleiding.

Hij kan drie maanden stage lopen in een restaurant in Italië. Hij twijfelt en 

vraagt u advies. Vertel uw vriend wat hij volgens u moet doen en waarom. Geef 

ten minste twee redenen waarom hij wel of niet naar Italië moet gaan.

U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Luister daarna naar uw vriend en 

reageer.

- Nou, ik heb geen idee wat ik zal doen.

Opdracht 9
U zoekt werk. In de krant ziet u een advertentie. Lees de advertentie en bedenk 

drie vragen die u wilt stellen aan het bedrijf.

U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Luister daarna naar de 

receptioniste van het bedrijf en reageer.

Gezocht: Verhuizers voor de zomerperiode
Uren in overleg

Omgeving Rotterdam
Meer weten? Bel: 010-1346798

- Welke vragen heeft u over deze baan?

15/30 sec.

15/30 sec.


