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Interviewer:	 Goedemorgen luisteraars. Welkom bij Radio Vooruit! Vandaag gaan we 

praten met iemand die een opleiding volgt op het mbo, het middelbaar 

beroepsonderwijs.

Ik verwelkom in de studio onze gast van vandaag: Rahma El Masour.

Rahma:		 Goedemorgen.

Interviewer:	 We hebben u uitgenodigd om wat meer te vertellen over de opleiding die u 

doet. Welke opleiding doet u precies?

Rahma:	 Uhm nou, ik doe de opleiding Helpende. Officieel heet ‘t “Helpende Zorg en 

Welzijn”. Het is een niveau-2opleiding in Rotterdam.

Interviewer:	 Wat is dat voor een opleiding?

Rahma:	 Nou ja, dat is een opleiding binnen de gezondheidszorg. Als je klaar bent 

met deze school dan kom je te werken in verschillende instellingen in de 

gezondheidszorg. Bijvoorbeeld uh algemene en psychiatrische ziekenhui-

zen of verpleeghuizen maar het kan ook een apotheek zijn of een thuiszorg-

organisatie. Ja dat soort instellingen allemaal.

Interviewer:	 En u doet de opleiding voor helpende.

Rahma:	 Hm-mm (klinkt als ja)

Interviewer:	 Wat doet een helpende in de zorg precies?

Rahma:	 Uhh, nou, als helpende moet je mensen wassen en je maakt de bedden op. 

Tja, wat doen we nog meer? Nou, we helpen ook met eten rondbrengen en 

begeleiden de mensen ook met het eten zelf.

Ik loop nu stage en dan zie ik hoe andere collega’s met medicijnen omgaan 

en injecties geven. Dat doe ik niet zelf, hoor. Dat is niet de taak van een hel-

pende. Maar ik leer er wel van.

Interviewer:	 En de opleiding zelf, waar bestaat die uit?

Nou, mijn opleiding bestaat eigenlijk uit drie dagen stage en één of twee 

dagen les op school. Ik heb stage gelopen in een verpleeghuis en dat vond ik 

heel leuk. Je bent dan echt bezig in

de praktijk. Het was ook wel eng hoor, je bent toch bang dat je iets verkeerd 

doet, je moet niet vergeten, je bent dan toch met echte mensen bezig.

Oefening	5

U	gaat	luisteren	naar	een	interview	van	radio	Vooruit!	In	de	studio	zit	Rahma	El	Masour.	Zijn	

volgt	de	opleiding	Helpende	bij	de	afdeling	Zorg	en	welzijn	op	niveau	2.
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Interviewer:	 Mmm, ja begrijp ik. Maar in de lessen op school wordt u vast voorbereid op 

de praktijk. Kunt u iets meer vertellen over hoe de lessen op school eruit-

zien?

Rahma:	 Mm jawel, hoor. We oefenen bijvoorbeeld met een rollenspel, hoe kun je 

met iemand praten die verdrietig is of agressief. De ene cursist is dan bij-

voorbeeld een verdrietige patiënt en de ander die speelt dan de helpende. 

We leren dan hoe je zo iemand kan helpen. En we krijgen workshops…

Interviewer:	 Workshops, wat bedoelt u precies? (interviewster onderbreekt met vragen-

de stem.)

Rahma:	 Oh eh ja, workshops, nou dat zijn eigenlijk ook gewoon lessen van een 

docent die over een bepaald onderwerp veel weet. Nou ja in die workshops 

leren we wat een goede beroepshouding is. Maar we krijgen ook vakken als 

Nederlands en sociale vaardigheden. Uhm en verder is het misschien goed 

om te vertellen dat we veel in groepjes aan opdrachten moeten werken. Dat 

vind ik nog wel eens lastig.

Interviewer:	 Oh ja, waarom vindt je dat dan lastig?

Rahma:	 Tja, nou ja soms moet je met iemand iets samen doen terwijl je helemaal 

niet goed kunt samenwerken met diegene. En dan denk je wel eens: ik doe 

‘t liever alleen. Maar goed het hoort er nu eenmaal bij. En bij het werk dat 

ik ga doen moet ik ook veel samenwerken met collega’s. Tja dan zal er ook 

wel eens iemand tussen zitten waar je ‘t minder goed mee kan vinden.

Interviewer:	 Ja, dat is zo. Iets anders. Er zijn best veel mbo’ers die stoppen met hun stu-

die. Er is net weer een onderzoek naar geweest en zo’n 25% van de deelne-

mers haakt af in het eerste jaar. Gaat u uw opleiding afmaken?

Rahma:	 Ja, natuurlijk. Ik wil al sinds mijn 14e   in de zorg werken. Ik word er echt 

gelukkig van als ik mensen kan helpen Je helpt mensen met dingen die ze 

zelf niet meer kunnen. En je krijgt nou eenmaal veel makkelijker een baan 

als je een diploma heb, toch? Ja, nou, dus ik ben echt wel gemotiveerd om 

de opleiding af te maken.

Interviewer:

We zijn bijna aan het eind van het gesprek. Een laatste vraag: wat zijn uw 

toekomstdromen?

 

Rahma:	 Toekomstdromen? Tja uiteindelijk wil ik wel een baan vinden in een zieken-

huis als verpleegkundige. Maar dat duurt nog even. Eerst maar eens deze 

opleiding afronden. Als dat lukt wil ik doorgaan met niveau 3, de opleiding 

verzorgende en maar eens gaan werken. En dan misschien… komt het nog 

eens van dat ik niveau 4 kan halen…
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Interviewer:	 Nou ik hoop van harte dat dat gaat lukken. Mevrouw Rahma El Masour, mag 

ik u hartelijk danken voor dit gesprek.

Rahma:	 Ja hoor, graag gedaan.

Docent:	 Zo zitten jullie allemaal. Heeft iedereen zijn jas uit? Mooi. En staan de 

telefoons uit, of in ieder geval op trillen? Oh en nog één verzoek. Graag de 

tassen van tafel. Oh, dat werkt zoveel prettiger. Goed, dan kunnen we met 

de les beginnen.

Het programma van deze Engelse les staat op het bord. Ik zal het even met 

jullie doornemen.

Oefening	6

U	gaat	luisteren	naar	een	docent	die	Engelse	lesgeeft.

Bij	het	eerste	fragment	zijn	geen	vragen,	dit	fragment	is	bedoeld	om	te	wennen	aan	de	stem	

van	de	leraar.

Dit	was	het	eerste	fragment	zonder	opgave.	De	tekst	gaat	nu	verder.	Lees		vraag	1	en	luister	

naar	het	volgende	fragment.

Docent:	 Nou wat gaan we doen vandaag? Allereerst wil ik met jullie de goede ant-

woorden bespreken. Jullie moesten de oefeningen maken op bladzijde 30 

en 31 van het oefenboek. Ik zal straks het antwoordenblad uitdelen en dan 

kunnen jullie het zelf controleren.

Dan hebben Hulya en Lidwien een presentatie voorbereid. Zij gaan iets ver-

tellen over de Ierse keuken, over speciale gerechten die uit Ierland komen. In 

het Engels natuurlijk. Klopt dat Hulya en Lidwien? Ja? Eh, mooi zo, goed. We 

gaan de presentatie ook meteen nabespreken

op de gewone manier. Dus aan de hand van het observatieformulier dat ach-

ter in jullie tekstboek zit. Alright?

Docent:	 Ehmm, e-eens even kijken. Na de presentatie is het tijd om zelfstandig te 

werken in groepjes. Met welk thema zijn we ook alweer bezig? Wie helpt me 

even? Oh ja, ja, het gaat over wat je kunt zeggen als je iemand in het Engels  

de weg wilt wijzen in een restaurant. Nou, de opdrachten staan al op het 

bord. Er zit ook een luistertekst bij die kunnen jullie afluisteren op de cd-

speler, straks. De cd’s staan zoals altijd in die hoek van het lokaal, daar. 

Maar dat is voor straks.

Nou, es even kijken, we hebben een half uur voor het zelfstandig werken en 

dan ronden we daarna de les nog even gezamenlijk af. Het zal dan half drie 
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zijn. Aan het eind van de les zal ik dan ook nog even doorgeven wat jullie af 

moeten hebben voor de volgende keer. Is het duidelijk wat we gaan doen 

vandaag?

Mooi. Nou, wie wil mij even helpen met het uitdelen van de antwoordbladen 

van bladzijde 30 en 31. Jij, Rachid? Thanks!

 

Docent:	 Nou, ik zie dat het alweer bijna half drie is. We gaan zo stoppen. Jullie kun-

nen de spullen weer opruimen. Graag alles weer netjes achterlaten en de 

cd’s terugzetten. Zo direct komt er weer een groep in dit lokaal en die wil 

ook alles weer kunnen vinden, dus opruimen.

Ik wil de les graag nog even gezamenlijk afronden. Ik ben benieuwd hoe het 

gegaan is met jullie opdrachten. Thijs, kun jij vertellen of jullie groepje alle 

opdrachten heeft kunnen maken? En welke opdrachten jullie moeilijk of mak-

kelijk vonden? So go on, tell us about it.

Docent:	 Nou Warda, bedankt voor je toelichting over hoe jullie het in jullie groepje 

hebben aangepakt. Dit was het laatste groepje hè, nu hebben we toch 

iedereen gehad?

Goed, ik had beloofd om nog even door te geven wat jullie af moeten heb-

ben voor volgende week. Dat is de invuloefening op bladzijde 35, het is een 

woordenschatoefening, allemaal Engelse termen die veel gebruikt worden 

in de keuken. Als je het moeilijk vindt kun je altijd de tekst op bladzijde 28 

lezen, daar komen de woorden ook in voor. Dan wil ik jullie nog herinneren 

aan de deadline voor het verslag. Weten jullie nog? Volgende week vrijdag is 

de laatste dag dat je het verslag over het bezoek aan de Engelse delicates-

senzaak kunt inleveren. Zijn er nog vragen? Oké, dat was het mensen. See 

you next week.

Oefening	9	–	Extre	luisteroefening

Opdracht	3	 U	gaat	luisteren	naar	een	interview	dat	wordt	uitgezonden	op	radio	

	 	 Vooruit!	De	verslaggever	gaat	praten	met	een	leerlingbegeleider	van	het	

	 	 mbo.	De	leerlingbegeleider	geeft	tips	over	hoe	je	uitval	kunt	voorkomen.

	 	 U	hoort	eerst	de	interviewster	van	radio	Vooruit!	Zij	stelt	mevrouw	Wolfram	

aan	u	voor.	Bij	dit	fragment	zijn	nog	geen	opgaven.

Interviewster:	 Goedemorgen luisteraars. Welkom bij radio Vooruit! We hebben het deze 

keer over het middelbaar beroepsonderwijs en het net gepubliceerde 

onderzoek over uitval in het mbo. Deze ochtend voeren we een gesprek met 

Wendy Wolfram, zij is leerlingbegeleider op het mbo in Utrecht.

Mevrouw Wolfram, u bent leerlingbegeleider op het mbo. Wat is dat precies? 
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Interviewster:		 Kunt u wat voorbeelden geven van de werkzaamheden van een leerlingbe-

geleider.

Mevrouw	Wolfram:	

	 	 Ik help bijvoorbeeld bij het zoeken van een praktijkplaats. En kijk of die 

voorkomt in het bedrijvenregister. Maar dat is niet alles. Ik ben leerlingbe-

geleider en daarom voer ik ook regelmatig gesprekken met een leerling om 

hem of haar te motiveren tot zelfstandig werken, om maar iets te noemen. 

Ik help ook bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden. En, en dat is echt 

een belangrijk aspect van mijn werk, ik probeer cursisten zoveel mogelijk te 

stimuleren om de opleiding af te maken.

Interviewster:		 Ja, want daar wilde ik het met u over hebben. Onlangs is bekend geworden 

dat een op de drie mbo-leerlingen van niveau 3 en 4 na vier jaar nog geen 

diploma heeft.

Mevrouw	Wolfram:	

	 	 Ja, dat klinkt ernstig. Slechts 68% van de leerlingen op niveau 3-4 haalt in 

vier jaar een diploma. Maar je kan het ook omdraaien en het positief bekij-

ken: tweederde haalt wel tijdig de eindstreep.

Interviewster: Hoe komt dat nu, dat een derde van die groep de school niet 

afmaakt? Mevrouw Wolfram: Nou, het blijkt dat de leerlingen die uitvallen 

niet zozeer stoppen omdat ze de opleiding te zwaar vinden maar omdat 

ze niet meer gemotiveerd zijn. En vaak blijkt de opleiding minder leuk dan 

gedacht. Dat brengt de cursisten aan het twijfelen.

Interviewster:		 U als leerlingbegeleider praat waarschijnlijk juist met cursisten uit die 

groep. Wat voor tips geeft u aan die mbo-leerlingen.

Mevrouw	Wolfram:	

Mijn eerste tip geef ik eigenlijk al voordat de cursisten met de opleiding 

beginnen, namelijk: bereid je keus goed voor. De snelste afhakers zijn leer-

lingen die zich vooraf slecht informeerden en te snel een opleiding kozen. 

En daarom is mijn advies: kijk waar je goed in bent. Neem de tijd om open 

dagen te bezoeken, om opleidingen te bekijken en kies een opleiding die bij 

je past.

En mijn tweede tip heeft ook met die keus te maken. Zoek een school met 

Mevrouw	Wolfram:

Nou, dat is moeilijk om uit te leggen in een paar zinnen. Maar het komt erop 

neer dat je de leerlingen goed begeleidt bij de opleiding en bij de beroeps-

praktijkvorming.

Nu	gaat	de	tekst	verder.	Lees	eerst	opgave	1.
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goede begeleiding. Het geheim achter studiesucces is de band tussen school 

en leerling. En op een onpersoonlijke leerfabriek is de kans groter dat je je 

motivatie verliest.

Interviewster:		 Dit zijn adviezen die u geeft voordat de cursisten op de opleiding zitten. 

Welke tips heeft u voor mensen die al een opleiding volgen? Hoe kunnen 

die voorkomen dat ze voortijdig stoppen?

Mevrouw	Wolfram:	

Nou, tegen die cursisten zeg ik altijd: ben je eenmaal begonnen, kijk dan 

niet te veel achterom. Hou je vast aan je keus. Geen enkele opleiding is altijd 

leuk. De perfecte keus bestaat niet. Je kunt wel blijven twijfelen, maar daar 

bereik je niets mee. Zelfs als je tijdens de opleiding andere interesses krijgt, 

kun je met een diploma op zak makkelijker naar een nieuwe studie overstap-

pen dan zonder.

Interviewster:		 Ja dat is zo, natuurlijk. Een diploma brengt je altijd meer. Maar is het niet 

ook een kwestie van hard werken?

Mevrouw	Wolfram:	

Jaaa, zeker. Hard werken hoort erbij. Cursisten moeten een opleiding wel 

serieus nemen. Je moet er echt hard voor werken, het komt niet zomaar. Het 

gebeurt dan wel eens dat je vrienden zeggen: ach, laat dat studeren toch, 

kom gezellig met ons wat leuks doen. En dat moet je naast je neer kunnen 

leggen. Je moet dan de opleiding voor laten gaan. En dat vraagt best wel 

discipline.

Interviewster:		 Nou dat zal nog niet voor iedereen makkelijk zijn. Ik kijk op de klok en zie 

dat we alweer aan het einde gekomen zijn van dit gesprek. Hartelijk dank 

voor uw tips en fijn dat u naar de studio wilde komen. We spraken met 

Wendy Wolfram over uitval in het mbo en wat daaraan te doen is. U gaat zo 

luisteren naar het nieuws en tot die tijd een muziekje. Aan de andere kant 

van het nieuws zijn we weer terug met een interview met onze derde gast 

van vandaag.

Oefening	9	–	Extra	luisteroefening

Opdracht	4	 U	gaat	nu	luisteren	naar	een	interview	met	een	cursist	die	een	koksop-

	 	 leiding	doet.	Hij	vertelt	over	de	moeilijkheden	die	hij	tegenkwam	tijdens	

	 	 het	studeren.



Interviewster:		 Goedendag luisteraars, welkom terug bij Radio Vooruit!

Fijn dat u luistert. We praten deze week met verschillende gasten die iets 

te maken hebben met het mbo. Ook vandaag spreken we met een cursist 

die een opleiding doet op het mbo. Naast mij zit Dimitri Amanikos. Hartelijk 

welkom.

Dimitri:		 Hallo

Interviewster:		 Dimitri, jij zit ook op het mbo. Welke opleiding doe je precies?

Dimitri:		 Ik doe de koksopleiding op niveau 2. De opleiding duurt 2 jaar en ik zit nu 

in mijn laatste jaar.
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Dit	was	het	eerste	fragment	zonder	opgave.	Dan	gaat	het	interview	nu	verder.	

Lees	eerst	opgave	1.

Interviewer:		 Waarom heb je voor de opleiding kok gekozen?

Dimitri:		 Nou, vanaf mijn zeventiende weet ik eigenlijk al dat ik kok wil worden. Ik 

ben opgegroeid met lekker eten. Ik ben geboren in Griekenland en als tie-

ner werkte ik daar al in restaurants, ook in de bediening. Als iemand blij is 

met wat ik gekookt heb, dan ben ik ook blij. Ik hou van lekker koken. Toen 

ik vier jaar geleden naar Nederland kwam wist ik al dat ik hier een opleiding 

wilde doen. En het beroep kok past goed bij mij. Ik ben iemand die prak-

tisch bezig wil zijn.

Interviewer:		 Wat leer je allemaal op de opleiding?

Dimitri:		 Nou van alles, op een koksopleiding krijg je natuurlijk theorie en praktijk. Je 

krijgt allerlei vakken die met koken te maken hebben. Bijvoorbeeld snijd-

technieken, sociale hygiëne dat soort dingen. Maar ook vakken als Neder-

lands en Engels en informatica. En we leren veel gerechten maken. Dan 

moet je denken aan speciale vissen of hoe je een entrecote moet snijden. 

Dat is dan weer een echte praktijkles.

Interviewster:		 In een onlangs uitgekomen onderzoek staat dat er veel deelnemers zijn die 

stoppen met hun opleiding. Heb jij die gedachte wel eens gehad?

Dimitri:		 Uhm, nou, als ik eerlijk ben, jawel, ik heb wel eens over gedacht om te 

stoppen. Maar niet, zoals veel mensen doen, omdat ik geen interesse meer 

had in het beroep kok, helemaal niet, maar ik wilde stoppen om een andere 

reden.

Interviewster:		 Een andere reden, wil je daar iets meer over vertellen?
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Dimitri:		 Jawel, hoor. Weet je, ik woon nu bijna 5 jaar in Nederland en pas het laatste 

jaar begin ik Nederland een beetje te begrijpen. Maar die jaren daarvoor 

waren best moeilijk. Kijk, aan het begin vond ik hier alles prachtig, hè. Ja, 

mijn vriendin was hier, we zaten gezellig samen op een woning. Ik ging naar 

school en maakte vrienden. Alles ging best goed. Maar er waren zó veel 

verschillen tussen Griekenland en Nederland. Echt op elk gebied: klimaat, 

eten, hoe je bij elkaar op bezoek gaat, hoe de mensen omgaan met hun 

kinderen, de tijden om te gaan slapen. Noem maar op. Nee, echt heel veel 

verschillen. En dan de taal. Eerst ging het taal leren wel, maar het werd 

steeds moeilijker. Dat merkte ik al tijdens de taalcursus, ik maakte steeds 

minder vooruitgang. Gelukkig was mijn Nederlands toch goed genoeg voor 

de koksopleiding niveau 2. Maar ja, de taal op de opleiding viel me echt 

tegen… Ik begreep gewoon de helft niet. Toen was er wel een moment dat ik 

dacht: ik stop gewoon. Ik neem een baantje in een Grieks restaurant en ze 

bekijken het verder maar.

Interviewster:		 Maar toch zit je er nog en ben je zelfs bezig met je laatste jaar. Wat heeft 

jou dan geholpen om toch door te zetten, om niet bij de uitvallers te horen?

Dimitri:		 Pff, nou, toen ik zo aan het twijfelen was, besprak ik dat natuurlijk thuis 

met mijn vriendin. En zij zei: ga eens praten met een leraar. Vertel gewoon 

wat je zo moeilijk vindt, je bent vast niet de enige. Ik ben toen met een 

praktijkdocent gaan praten, waar ik een goede band mee heb. Dat is ook 

een migrant, hij komt uit Marokko, al is hij al op zijn tiende naar Nederland 

gekomen. In ieder geval. Hij heeft naar me geluisterd en een paar goede 

adviezen gegeven.

Interviewster:		 Oh, ja, welke adviezen dan?

Dimitri:		 Nou, in de eerste plaats legde hij me uit dat wennen aan een andere cul-

tuur, aan andere mensen aan een andere taal, dat dat wennen nou eenmaal 

tijd kost. Dat veel meer cursisten uit andere landen dat hebben, dat ik daar 

niet de enige in ben. En, ook heel belangrijk, hij overtuigde mij ervan dat ik 

een goede kok was. Hij had me zien werken in de keuken en hij zei: ‘Het is 

zonde als je stopt. Je hebt er plezier in, je kunt het goed, je hebt talent. Het 

is echt jammer als je stopt.’ Hij zag echt wat in mij en dat heeft me heel erg 

gestimuleerd.

En ten slotte heeft hij voor mij extra lessen Nederlands aangevraagd. Ik en 

nog drie andere deelnemers kregen toen twee keer in de week extra Neder-

lands over vaktaal en moeilijke nieuwe woorden. Dat heeft erg geholpen. 

Daardoor kwam ik over mijn dip heen.

Interviewster:		 Goh, interessant om te horen. Dimitri we zijn al weer aan het einde geko-

men van dit programma. Mag ik je heel hartelijk danken omdat je speciaal 

naar de studio bent gekomen om dit verhaal te vertellen.
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Spreken

Bij	de	opdrachten	van	deze	oefening	wordt	van	u	een	langer	antwoord	verwacht.	U	hebt	hier	

30	seconden	spreektijd.	Soms	staan	er	plaatjes	of	een	stukje	tekst	bij	een	opdracht.	U	moet	

deze	informatie	gebruiken	bij	het	geven	van	uw	antwoord.	Bij	deze	opdrachten	krijgt	u	altijd	15	

seconden	de	tijd	om	uw	antwoord	voor	te	bereiden.	Een	pieptoon	geeft	aan	dat	u	moet	begin-

nen	met	spreken.

Opdracht	1	 U	wilt	een	opleiding	beveiliging	volgen.	Bekijk	de	informatie.	Luister	eerst	

naar	uw	vriend.	Vertel	hem	bij	welk	roc	u	zich	inschrijft.	Geef	twee	redenen	

voor	uw	keuze.

Oefening	25

“Wat lijkt jou beter, de voltijd of de deeltijdopleiding?”

“Welke excursie zou jij kiezen?”

Dimitri:		 Ja hoor, graag gedaan.

Interviewster:		 Luisteraars. Dit is het einde van ons programma vandaag. Morgen zijn we er 

weer. Zelfde tijd, zelfde plaats. Fijn als u dan ook weer luistert.

“Bij welke roc wil je die opleiding beveiliging gaan doen?”

Opdracht	2	 U	wilt	een	opleiding	administratief	medewerker	volgen.	Uw	neef	vraagt	

wat	u	kiest,	de	voltijd-	of	de	deeltijdopleiding.	Bekijk	de	informatie.	Luister	

naar	uw	neef.	Vertel	welke	studie	u	gaat	volgen	en	vertel	ook	waarom:	geef	

twee	redenen.

Opdracht	3	 U	volgt	een	opleiding	tot	helpende	zorg	en	welzijn.	De	docent	heeft	twee	

voorstellen	voor	excursies.	Bekijk	de	informatie.	U	hoort	eerst	de	docent.	

Vertel	welke	excursie	uw	voorkeur	heeft.	Geef	twee	redenen.

Opdracht	4	 Uw	vriendin	zit	op	het	mbo	en	doet	de	opleiding	toerisme.	Ze	kan	een	stage	

doen	in	Londen	in	Engeland.	Uw	vriendin	weet	niet	goed	wat	ze	moet	doen.	

Ze	vraagt	aan	u	advies.	Geef	twee	redenen	waarom	u	vindt	dat	ze	wel	of	

niet	naar	Engeland	moet	gaan.	Luister	naar	uw	vriendin	en	reageer.

“Oh, Oh, ik weet het niet zeker, zal ik nu wel of niet naar Engeland gaan?”
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Bij	de	opdrachten	van	deze	oefening	wordt	van	u	een	langer	antwoord	verwacht.	U	hebt	hier	

30	seconden	spreektijd.	Soms	staan	er	plaatjes	of	een	stukje	tekst	bij	een	opdracht.	U	moet	

deze	informatie	gebruiken	bij	het	geven	van	uw	antwoord.	Bij	deze	opdrachten	krijgt	u	altijd	15	

seconden	de	tijd	om	uw	antwoord	voor	te	bereiden.	Een	pieptoon	geeft	aan	dat	u	moet	begin-

nen	met	spreken.

Dan	beginnen	nu	de	oefeningen.

Opdracht	2	 U	heeft	morgen	een	excursie	naar	een	vrachtwagenfabriek.	Uw	vriend	

vraagt	hoe	het	programma	eruitziet.	Kijk	naar	de	plaatjes.	Luister	naar	uw	

vriend	en	reageer.

Oefening	26

“Zeg, wat gaan we eigenlijk doen op die excursie morgen?”

“Kun je me even helpen? Ik weet niet hoe ik moet inloggen.”

“Wat moet ik doen om me in te schrijven voor deze cursus?”

Opdracht	3	 U	volgt	een	opleiding.	U	zit	in	het	computerlokaal.	Een	medestudent	weet	

niet	hoe	hij	moet	inloggen.	U	legt	hem	uit	wat	hij	moet	doen.	Kijk	naar	de	

plaatjes.	Luister	naar	de	medestudent	en	reageer.

Opdracht	4	 Uw	vriendin	wil	zich	inschrijven	bij	de	opleiding	administratie.	U	heeft	dat	

vorig	jaar	ook	gedaan.	U	vertelt	haar	hoe	ze	zich	moet	inschrijven.	Kijk	naar	

de	plaatjes.	Luister	naar	uw	vriendin	en	reageer.


