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Kijk ook op YouTube – ‘Spreekvaardigheid A2’
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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 7 - Tekst van 12 vragen Spreekvaardigheid A2 van DUO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wat vindt u de leukste dag van de week? Vertel ook waarom.
Met wie woont u in uw huis? Vertel ook hoe lang u daar al woont.
Wat doet u het liefst in uw vrije tijd? Vertel ook hoe vaak u dat doet.
Wat vindt u een leuk programma op tv? Vertel ook waar dat over gaat.
Wat vindt u van uw buren? Vertel ook hoe lang u ze al kent.
Waar ging u vroeger naar school? Vertel ook iets over die school.
Welke sport vindt u leuk om naar te kijken? Vertel ook waarom.
Nederland ligt aan zee. Hoe vaak gaat u naar zee? Vertel ook wat u daar dan
doet.
9. Naar welk land wilt u graag een keer gaan? Vertel ook waarom.
10. Wat voor huis hebt u nu? Vertel ook wat voor huis u vroeger had.
11. Nederlanders hebben vaak haast. Wat vindt u daarvan? Vertel ook wanneer u
haast hebt.
12. U moet werken, maar u bent ziek. Wat doet u dan? Vertel ook waarom.

OEFENTOETS 7 - 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.
9.
10.
11.
12.

Maandag is de leukste dag. Dan ga ik naar mijn werk.
Ik woon in huis met mijn partner. Ik woon 1 jaar met hem in huis.
In mijn vrije tijd slaap ik het liefst. Ik doe dat elke dag.
Ik vind Voice of Holland een leuk programma over wie het beste kan zingen.
Ik vind mijn buren vriendelijk. Ik ken ze al twee jaar.
Ik ging vroeger in mijn land naar school. Mijn school was klein maar fijn.
Ik vind voetbal leuk om naar te kijken, want voetbal is een mooie sport.
Ik ga naar de zee. Ik lig graag op het strand.
Ik wil naar mijn eigen land gaan, want ik mis mijn land.
Ik heb een rijtjeshuis in een stad. Vroeger had ik een groot huis met een tuin.
Nederlanders werken hard. Ik heb haast als ik veel wil doen.
Ik bel mijn werkgever. Ik zeg dat ik ziek ben. Dat moet. Dat is normaal.
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