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Dit zijn vragen en goede antwoorden bij Spreekvaardigheid A2 van de website van DUO.
www.inburgeren.nl
Succes met het examen!

OEFENTOETS 5 - Tekst van 12 vragen Spreekvaardigheid A2 van DUO.
1.

Veel Nederlanders eten om zes uur ‘s avonds. Wat vindt u daarvan? Zeg ook
hoe laat u zelf meestal eet.
2. Naar welke muziek luistert u graag? Zeg ook hoe vaak u daarnaar luistert.
3. Ik houd niet van katten. Welk dier vindt u niet leuk? Vertel ook waarom.
4. Ik heb geen rijbewijs. Hebt u een rijbewijs? Vertel ook hoe u dat vindt.
5. Wat gaat u morgen doen? Vertel ook hoe laat u dat gaat doen.
6. Wat is de mooiste plaats waar u geweest bent? Vertel ook waarom u daar was.
7. Ik werk graag samen met anderen. Hoe werkt u het liefst? Vertel ook waarom.
8. Ik ga graag naar het strand. Wat vindt u leuk aan het strand? Vertel ook wat u
niet leuk vindt aan het strand.
9. Wat vindt u van het weer in Nederland? Vertel ook hoe het weer is in uw eigen
land.
10. Ik wandel vaak naar mijn werk. Wat vindt u van wandelen? Vertel ook waarom.
11. Wat was er deze week in het nieuws? Zeg ook wat u daarvan vindt.
12. Ik vind het belangrijk om gezond te eten. Wat vindt u gezond? Vertel ook wat u
niet gezond vindt.

OEFENTOETS 5 – Voorbeelden van goede antwoorden. Uw antwoorden kunnen kort
zijn. Een goede docent kan uw spreekvaardigheid goed beoordelen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ik vind dat een goede tijd om te eten. Ik eet ook om zes uur.
Ik luister elke dag naar popmuziek.
Ik vind katten niet leuk. Katten zijn vies.
Ja, ik heb wel een rijbewijs. Ik vind dat fijn.
Ik ga morgen om 9 uur naar school.
Amsterdam is de mooiste stad. Ik was daar in het museum.
Ik werk ook het liefst met anderen. Dat is effectief.
Het strand is leuk, want ik houd van de zee. Het strand is niet altijd leuk, want
soms is het heel druk.
9. Ik vind het weer in Nederland prima. Het weer in mijn eigen land is ook prima.
10. Wandelen is saai. Ik ga liever met de auto.
11. De minister-president was in het nieuws. Dat vind ik normaal.
12. Ik vind groente gezond. Ik vind alcohol niet gezond.
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