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Interviewer:	 Goedemorgen luisteraars, welkom bij Radio Vooruit! Welkom bij ons in-

terview programma. We zijn hier in de sportzaal van Taalschool Avanti en 

praten met docenten en cursisten.

We gaan met ze praten over het NT2 staatsexamen. Als eerste praat ik met 

Elisabeth Smits, docent Nederlands. Sporten is hard werken, maar een taal 

leren is dat ook. Is het niet mevrouw Smits?

Docente	Smits:	 Jaaa, met een taal leren is het net als met een sport, je moet gewoon veel 

trainen om goed te worden.

Interviewer:	 Mevrouw Smits, ik wil u wat vragen over het staatsexamen NT2. Er zijn twee 

examens, wat is nu het verschil tussen programma 1 en 2?

Docente	Smits:	 Ja, inderdaad. Er zijn twee staatsexamens Nederlands als tweede taal. 

Programma 1 is voor mensen die willen laten zien dat hun Nederlands vol-

doende is om op mbo-niveau te werken, zoals dat zo mooi heet, of om een 

beroepsopleiding te volgen. Programma 2 is voor mensen die een baan of 

opleiding op hbo of universitair niveau willen doen.

Interviewer:	 Dat is duidelijk. U geeft een examentraining aan mensen die NT2 staatsexa-

men 1 willen gaan doen. Kunt u een aantal tips geven voor de kandidaten?

Docente	Smits:	 Jawel hoor, misschien eerst een algemene tip, dan kunnen we straks mis-

schien even de verschillende vaardigheden langslopen. Oh, oh, daar gaat de 

bal…

Mijn algemene tip is namelijk: ga van te voren een keer kijken bij de exa-

menlocatie van DUO/IB-groep want wat ik merk is dat cursisten vaak zo 

zenuwachtig zijn over dingen als, waar is het? Hoe moet je er komen? Hoe 

lang duurt het om er te komen, dat soort dingen. Nou die zenuwen kun je 

voor zijn als je gewoon een keer die reis hebt gemaakt en het gebouw een 

keer van binnen hebt gezien.

Interviewer:	 Nou, dat is in ieder geval een tip. Maar heeft u tips voor het examen zelf?

Docente	Smits:	 Mm, voor het examen zelf. Tja, waar ik bij mijn cursisten vanaf het begin op 

hamer: maak een tijdsindeling. Plan de tijd. Een examen, of het nu lezen of 

schrijven is, bestaat uit verschillende teksten met vragen. En voor het beant-

Oefening	4

U	gaat	luisteren	naar	een	interview	op	radio	Vooruit!	Het	luisterfragment	begint	met	een		

gesprek	met	een	docent.

Lees	eerst	opgave	1	goed	door.	Maak	het	hokje	voor	het	goede	antwoord	zwart.
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woorden heb je 60 minuten of 100 minuten. Mijn advies: Bekijk de teksten 

en de vragen van tevoren en verdeel je tijd over de opgaven. Als de tijd voor 

een bepaalde opgave voorbij is ga dan naar de volgende tekst.

Interviewer:	 Dit is een goede tip voor lezen en schrijven, maar voor luisteren en spreken 

zul je een andere strategie moeten toepassen. Welke adviezen heeft u daar-

voor?

Docent	Smits:	 Uhm, luisteren en spreken is natuurlijk weer anders. Kijk, dan wordt het 

tempo bepaald door de computer. Bij spreken en bij luisteren worden de 

inleiding en de opdrachten voorgelezen. Ik zeg altijd tegen mijn cursisten: 

probeer precies mee te lezen en goed op te letten. Noteer de belangrijkste 

woorden op een kladblaadje.

Interviewer:	 Belangrijke woorden noteren dus. We zijn nu al weer bijna klaar met dit 

interview. Heeft u nog een laatste advies?

Docente	Smits:	 Jaaaaa: oefenen, oefenen, oefenen. Niet alleen met de proefexamens hoor, 

maar gewoon met alles wat je maar onder ogen komt. Kijk in de brievenbus: 

folders, huis-aan-huisbladen, de gratis kranten, allemaal oefenmateriaal. En 

uh lees ook eens wat langere teksten, dat is ook heel belangrijk. En kijk naar 

de tv en vergeet de radio niet, hè (haha), zoals dit programma Vooruit! ook 

daarmee kun je weer oefenen.

Interviewer:	 Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek.

Mevrouw	Smits:	 Ja, graag gedaan, dan ga ik nu weer even mijn bal zoeken en verder spelen.

Interviewer:	 Wij spraken met Elisabeth Smits als docent van de cursus examentraining 

bij Taalschool Avanti. Even een muziekje en dan zijn we zo weer bij u terug 

voor een interview met een cursist van de taalschool.

U	gaat	nu	luisteren	naar	het	tweede	interview.	Een	vraaggesprek	met	mevrouw	Zubeyde

Olgun,	een	cursiste.	Vergeet	niet	om	de	opgave	al	van	tevoren	door	te	lezen.

Interviewer:	 Ik sta hier nog steeds in de sportzaal van Taalschool Avanti en ga nu praten 

met met Zubeyde Olgun die net uit de aerobicles komt lopen. We praten 

vandaag met u, mevrouw Olgun, omdat u niet zo lang geleden het NT2 

staatsexamen heeft gedaan. Heeft u de uitslag al gehoord mevrouw Olgun?

Zubeyde:	 (nog een beetje hijgend…) Ja, ja, ik ben heel blij, ik heb alle vaardigheden nu 

gehaald.

Ik moet wel zeggen, ehm, luisteren heb ik pas bij de tweede keer gehaald. 

De eerste keer was ik wel meteen geslaagd voor lezen, schrijven en spreken, 

maar voor luisteren was ik gezakt. Ik vond dat zo moeilijk.
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Interviewer:	 Dat luisteren, w-wat vond u daar zo moeilijk aan?

Zubeyde:	 Ik weet niet wat dat was. Je hoort de tekst maar één keer, je zoekt nog naar 

het antwoord en dan begint de volgende opgave alweer. Ik raakte er ook een 

beetje van in paniek.

Gelukkig heb ik het nu gehaald en dat komt misschien ook doordat ik mijn 

strategie heb aangepast.

Interviewer:	 Oh ja, uw strategie aangepast? Hoe dan?

Zubeyde:	 Nou ik heb echt geoefend met concentreren. En ik heb mezelf aangeleerd 

om na het luisteren meteen de vraag te beantwoorden en de nieuwe vraag 

te lezen. Dus niet meer te lang blijven hangen bij die ene vraag maar met-

een, hup, naar de volgende vraag.

Interviewer:	 Hoe heeft u zich voorbereid op het examen?

Zubeyde:

Uhm, nou ik, ehm, ik heb me opgegeven voor een examentraining. Niks voor 

mij om in mijn eentje te studeren. Dit was voor mij veel beter. Gingen we 

bijvoorbeeld een proefexamen maken, konden we daarna met elkaar discus-

siëren over de goede antwoorden. We gaven elkaar ook tips. In de cursus 

gingen we ook elkaars werk beoordelen. En de docent besprak ook met ons 

de punten waarop we beoordeeld zouden worden. Zo kwam ik er ook achter 

welke dingen ik nog meer moest oefenen. Ik moest bijvoorbeeld extra oefe-

nen met woorden die structuur geven aan een tekst.

Interviewer:	 Dus u heeft veel geleerd?

Zubeyde:	 Ja, ik heb echt veel geleerd in die cursus.

Interviewer:	 Nou dat is fijn, meteen een mooi einde van dit interview. Mag ik u nogmaals 

feliciteren met het behalen van uw diploma? En bedankt voor dit interview.

En dan nu luisteraars gaan we over naar de studio van Radio Vooruit! voor 

het laatste nieuws.

U	gaat	nu	luisteren	naar	het	derde	interview.	Een	vraaggesprek	met	cursiste	Ajeng.	Lees	de	

opgave	van	tevoren	door.

Interviewer:	 Goedendag, fijn dat u nog steeds luistert naar Radio Vooruit! We staan nog 

steeds in de sportzaal van de taalschool. We gaan nu praten met Ajeng. We 

hebben haar net van de spinfiets afgeplukt. Hartelijk welkom Ajeng.

 

Ajeng:	 Hallo, pff, ik moet nog even bijkomen, ik heb zo hard gespinfietst…
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Interviewer:	 Nou, toch maar de eerste vraag: Ajeng, hoe ben je in Nederland terecht 

gekomen?

Ajeng:	 Nou, ik kom uit Indonesië, en ik deed de hotelschool in Jakarta. En ik kon 

toen stage lopen in Nederland. Eenmaal hier aangekomen ontmoette ik mijn 

man, en tja, nu ben ik getrouwd. Ik werk nu als kamermeisje in een hotel.

Interviewer:	 Maar je werkt niet alleen, je zit ook op Nederlandse les. Jij wilt graag het 

staatsexamen programma 1 gaan doen. Waarom eigenlijk?

Ajeng:	 Nou, ik wil graag de taal goed leren. En ik wil graag het examen doen want 

dan kan ik daarna een opleiding gaan volgen. Ik kan in januari aan een mbo-

opleiding beginnen als ik het examen heb gehaald. Ik wil graag een adminis-

tratieve opleiding doen, ik wil gaan werken als receptioniste. Maar dan moet 

ik wel het examen gehaald hebben voor alle vier de vaardigheden.

Interviewer:	 Vertel eens, hoe bereid je je voor op het examen?

Ajeng:	 Nou, ik ben eerst met avondlessen op een roc begonnen, maar dat was maar 

twee keer per week. Nu doe ik een dagcursus, drie dagen per week les en 

een dag examentraining. Een van de onderdelen die we oefenen is “zinnen 

afmaken”. Ik vind dat nog steeds moeilijk, maar het is net als bij het fietsen, 

door te oefenen gaat het steeds beter. Maar over de inhoud van de zinnen 

moet ik nog steeds goed nadenken.

Interviewer:	 En wat oefen je nog meer?

Ajeng:	 Nou, lezen, want lezen vind ik moeilijk. Je hebt voor de teksten een grote 

woordenschat nodig. Sommige teksten gaan over biologie of over techni-

sche dingen.

Mijn docent heeft gezegd dat je niet alle woorden moet opzoeken, ook al be-

grijp je niet alles. Maar die onbekende woorden, die blijf ik moeilijk vinden.

Interviewer:	 Een laatste vraag: denk je dat je het examen gaat halen?

Ajeng:	 Ik hoop het wel, ik doe mijn best.

Interviewer:	 Nou, succes dan maar en bedankt voor dit interview.

 

Ajeng:	 Graag gedaan, dan ga ik nu even snel douchen...

Interviewer:	 Nou tot zover. Duidelijk is geworden dat het belangrijk is om veel te oefe-

nen, je tijd goed in te delen als je het examen doet en veel naar teksten te 

luisteren en veel te lezen.

En net als bij sporten: door veel te oefenen en te trainen kun je heel ver 

komen. Terug naar de studio van Vooruit!
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“Goedemorgen, met de mediawinkel met Jantine Vermeer, wat kan ik voor u 

doen?” 

“Alstublieft, daar is de krant van vandaag.” 

Spreken

Oefeningen	21,	22,	23,	en	24	

Uw	antwoorden	bij	de	oefeningen	moeten	kort	zijn.	U	hebt	20	seconden	spreektijd.

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.

Oefening	21

U	heeft	een	nieuwe	tv	gekocht.	Als	u	thuiskomt,	ziet	u	dat	de	gebruiksaanwijzing	niet	in	de	

doos	zit.	U	belt	met	de	winkel	en	legt	uit	wat	er	aan	de	hand	is.	U	luistert	eerst	naar	de	verko-

per.

U	heeft	een	abonnement	op	een	ochtendblad.	De	krant	wordt	vaak	pas	om	10.00	uur	bezorgd.	

U	bent	niet	tevreden.	U	praat	met	de	krantenbezorgster	en	zegt	dat	u	niet	tevreden	bent.	Vertel	

haar	ook	waarom	u	niet	tevreden	bent.	U	luistert	eerst	naar	de	krantenbezorgster.

Oefening	22

Uw	tv	werkt	niet	goed.	U	heeft	de	klantenservice	al	een	paar	keer	gebeld,	maar	de	situatie	

verbetert	niet.	U	belt	voor	de	derde	keer	om	het	probleem	door	te	geven.	Luister	naar	de	mede-

werker	en	vertel	uw	klacht.

Oefening	23

“Goedemiddag, Klantenservice met Cor de Bruin, wat kan ik voor u doen?” 
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“Ik zal u een andere printer geven.”

Oefening	24

Uw	nieuwe	printer	werkt	niet	goed.	Er	komen	allemaal	vlekken	op	het	papier.	U	gaat	terug	naar	

de	winkel.	De	medewerker	wil	u	een	nieuw	exemplaar	geven.	U	doet	een	ander	voorstel.	Kijk	

naar	de	foto’s.	Luister	naar	de	verkoopster	en	reageer.

Oefeningen	25,	26,	en	27	

Bij	deze	oefeningen	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.

U	bent	op	uw	werk.	De	computer	van	uw	collega	werkt	niet.	Uw	collega	weet	niet	hoe	hij	dat	

probleem	kan	oplossen.	Hij	vraagt	aan	u	wat	hij	moet	doen.	Kijk	naar	de	plaatjes.	Luister	naar	

uw	collega	en	vertel	hem	welke	vier	dingen	hij	moet	doen.

 

“Oh mijn computer doet het niet, weet je wat ik moet doen?”

Oefening	25

“Ik wil je graag helpen, wat moet ik doen?” Oefening 28

Oefening	26

U	heeft	een	nieuwe	televisie	gekocht	en	u	wilt	deze	aansluiten.	Uw	zoon	biedt	aan	om	u	te	

helpen.	U	moet	hem	vertellen	wat	hij	moet	doen.	Kijk	naar	de	plaatjes.	Luister	naar	uw	zoon	en	

vertel	hem	welke	drie	dingen	hij	moet	doen.

U	volgt	een	cursus	Staatsexamen	NT2	I.	Het	examen	is	volgende	week.	Een	medecursist	vraagt	

wat	u	gaat	doen	om	extra	te	oefenen.	Kijk	naar	de	plaatjes	en	vertel	wat	u	gaat	doen.

Luister	naar	uw	medecursist	en	geef	antwoord.

“Wat ga jij nog extra doen om je goed voor te bereiden op het examen?”

Oefening	27


