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In deze test van Ad Appel Taaltrainingen oefent u voor het inburgeringsexamen A2, onderdeel Spreekvaardigheid.
Kijk ook op You Tube – abonneer u op het kanaal van Ad Appel.
U moet antwoorden geven.
Bijna alle opdrachten bestaan uit twee delen.
U hoort vaak een dubbele vraag, bijvoorbeeld:
“Van welk fruit houdt u het meest (1) en waar koopt u dat dan (2)”.
U moet antwoorden op beide delen van de vraag.
Antwoord: “Ik houd van appels (1). Ik koop appels op de markt (2).”
Tips:
• Geef altijd antwoord in korte en makkelijke zinnen.
• Geef altijd antwoord op beide delen van de vraag.
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Spreekopdrachten inburgeringsexamen A2 - OEFENTOETS 2
1.

Ik heb mijn huis modern ingericht. Hoe heeft u uw huis ingericht? Vertel ook
waarom u dat zo heeft gedaan.
2. Ik wil later in Singapore gaan wonen, dat is mijn ideale stad. Wat is uw ideale
plaats? En vertel ook waarom.
3. Ik ben wel eens boos. Bent u ook wel eens boos? In welke situaties bent u
boos?
4. Ik eet elke dag muesli en fruit bij mijn ontbijt. En ik drink ook thee. Wat neemt u
bij uw ontbijt?
5. Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. In Amsterdam zijn grachten en veel
oude huizen. Er zijn ook veel musea in Amsterdam. Wat kunt u vertellen over
de hoofdstad van uw eigen land?
6. Sommige mensen hebben een vakantiehuis. Waar zou u een vakantiehuis willen
hebben? En vertel ook waarom juist daar.
7. Veel Nederlanders hebben 1 of meer huisdieren. Hebt u ook huisdieren? Vertel
ook waarom u wel of geen huisdieren heeft.
8. Als ik op vakantie ga, slaap ik het liefst in een luxe 5-sterren hotel ergens in een
warm land aan de zee. Waarheen gaat u het liefst op vakantie? En vertel ook
waarom u dat leuk vindt.
9. Gaat u wel eens op reis naar een mooie stad? Welke stad vindt u het mooist en
hoe gaat u naar die stad?
10. Ik vier mijn verjaardag het liefst met vrienden en familie. Wat doet u op uw
verjaardag?
11. Ik gebruik mijn telefoon heel vaak. Waarvoor gebruikt u uw telefoon?
12. In Nederland regent het heel vaak. Wat vindt u daarvan? En hoe vaak regent
het in het land waar u geboren bent?

1

www.adappel.nl
www.inburgering.nl
adappel@gmail.com

023 – 76 000 21

Antwoorden (voorbeelden van goede antwoorden)
Kijk ook bij de tips hierboven!
U ziet dan dat uw antwoorden kort kunnen zijn.
Een goede docent kan uw spreekvaardigheid goed beoordelen.
1.
2.

Ik heb mijn huis klassiek ingericht. Ik houd van klassiek.
Mijn ideale plaats is Amsterdam. Ik houd van Nederland en van
Amsterdam.
3. Ja, ik ben wel eens boos. Ik ben boos als ik veel moet betalen.
4. Ik eet dan rijst met groente.
5. De hoofdstad van mijn land is Mexico. Daar wonen veel mensen. Het
is niet zo schoon in Mexico-stad.
6. Ik wil een vakantiehuis hebben op Bali. Op Bali is het altijd mooi
weer.
7. Ik heb geen huisdieren. Ik vind huisdieren vies.
8. Ik ga graag op vakantie naar Italië. In Italië wonen leuke mensen en
het klimaat is prima.
9. Ik vind Parijs een mooie stad. Ik ga naar Parijs met de trein.
10. Ik geef een groot feest op mijn verjaardag: eten, drinken en dansen
met veel vrienden. Dat is leuk!
11. Ik gebruik mijn telefoon om te bellen met mijn partner en met mijn
familie.
12. Ik vind regen in Nederland geen probleem. In mijn land regent het
nooit.
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