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Bij het inburgeringsexamen maakt u een toets Spreekvaardigheid A2.
De toets Spreekvaardigheid A2 bestaat uit twee delen.
In het eerste deel moet u echt spreken. In het tweede deel kijkt u naar een
filmpje. Het filmpje stopt en u kiest uit 3 of 4 antwoorden het beste antwoord
(multiple choice). In dat tweede deel hoeft u dus niet echt te spreken. U spreekt
alleen echt in het eerste deel van deze toets.
In deze oefentoets van Ad Appel Taaltrainingen kunt u oefenen voor het eerste
deel van de toets.
Kijk op You Tube - https://www.youtube.com/watch?v=DSe7IeBWofA
De opdrachten in deze oefentoets lijken op het echte examen. U krijgt twaalf
opdrachten. Dat is ook zo bij het echte examen.
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. Ik koop appels op de markt.”
Tips:






Geef altijd antwoord in korte en makkelijke zinnen.
Geef altijd antwoord op beide delen van de vraag.
Geef altijd antwoord in vloeiende zinnen.
Uw antwoorden moeten goed te begrijpen zijn voor een Nederlander.
Maak geluidsopnames als u oefent voor het examen.

Kijk ook op:
http://www.inburgeren.nl/nw/inburgeraar/examen/oefenen_met_examens/Vo
orbeeld_examenonderdeel_Spreekvaardigheid.asp
U ziet daar hoe u de antwoorden bij het examen moet opnemen. U kunt de
antwoorden altijd opnieuw opnemen, uw laatste antwoord telt.
Kijk op: www.adappel.nl/lesmateriaal
Word lid van: https://www.facebook.com/groups/adappel/
Succes met het examen!
Ad Appel , 25 januari 2014, Aerdenhout
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Spreekopdrachten inburgeringsexamen A2 - OEFENTOETS 1 – onderdeel A.

1.

Ik ga drie keer per jaar op vakantie. Hoe vaak gaat u op vakantie en waar gaat u
dan naar toe?

2.

Ik spreek 4 talen en mijn moedertaal is Nederlands. Welke talen spreekt u en
wat is uw moedertaal?

3.

Ik heb twee zussen en veel neven en nichten. Wat kunt u vertellen over uw
familie?

4.

Mijn dag begint altijd om 6 uur in de ochtend. Hoe laat begint uw dag en wat
doet u dan het eerst?

5.

Ik woon in een rijtjeshuis in Heemstede. Waar woont u en hoe is uw contact
met de buren?

6.

Ik doe allerlei dingen om gezond te blijven. Wat doet u allemaal om gezond te
blijven?

7.

Ik doe mijn boodschappen bijna altijd op de fiets. Hoe doet u uw
boodschappen?

8.

Ik houd van autorijden. Houdt u ook van autorijden? Vertel ook waarom u wel
of niet van autorijden houdt.

9.

Ik luister elke dag naar het nieuws op de radio. Hoe vaak luistert u naar de
radio? En naar wat voor soort programma’s luistert u het liefst?

10. Ik ga graag naar een feestje in het weekend. Wat doet u het liefst in het
weekend? En vertel ook waarom u dat leuk vindt.
11. Ik ontvang graag vrienden op bezoek. Ontvangt u wel eens vrienden bij u thuis
op bezoek? En wat doet u dan met uw vrienden?
12. Ik vind de winter een heerlijk seizoen. Welk seizoen vindt u het prettigst? En
vertel ook waarom.
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Antwoorden (voorbeelden van goede antwoorden).
Kijk ook bij de tips hierboven!
U ziet dan dat uw antwoorden kort kunnen zijn.
Leer de goede strategie met een goede docent!
Een goede docent kan uw spreekvaardigheid goed beoordelen.

1.
2.
3.

Ik ga één keer per jaar op vakantie. Ik ga naar Thailand.
Mijn moedertaal is Engels. Ik spreek Engels en een klein beetje Nederlands.
Ik heb twee broers en geen zussen. Mijn familie is groot, ik heb veel ooms en
tantes en neven en nichten.
4. Ik sta op om 8 uur. Dan drink ik eerst koffie.
5. Ik woon in Amsterdam en ik heb weinig contact met de buren.
6. Ik doe veel aan sport. En ik eet niet zo veel. Ik drink geen alcohol.
7. Ik doe mijn boodschappen met de auto.
8. Ik houd niet van autorijden, want er zijn altijd files op de weg.
9. Ik luister elke dag naar de radio. Ik luister het liefst naar muziek.
10. Ik ga het liefst naar een discotheek, want ik houd van dansen.
11. Soms komen vrienden op bezoek. Dan gaan we samen lekker eten.
12. Ik vind de zomer goed. In de zomer is het lekker warm.
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Deskundige docenten en begeleiders weten hoe zij dit beoordelingsmodel moeten
gebruiken.
Adequaatheid
Score
0
1
2
3

Omschrijving
1
De uiting ontbreekt, is niet verstaanbaar of is geen antwoord op de vraag.
De uiting is een voorstelbaar, maar geen voor de hand liggend antwoord op de vraag en/of het
antwoord is onvolledig of niet helemaal duidelijk.
De uiting is begrijpelijk en een adequaat antwoord op de vraag.
De uiting is helder en een uitstekend antwoord op de vraag.

Woordenschat en woordgebruik
Score
0
1
2

Omschrijving
De woordenschat beperkt zich tot woorden uit de stimulus en enkele basisroutines, maar is
ontoereikend voor een volledig begrijpelijk antwoord op de vraag.
Het woordgebruik is eenvoudig en volgens standaardpatronen, maar sluit aan op de vraag.
Het woordgebruik is uitstekend en sluit goed aan op de vraag.

Score
0
1
2

Omschrijving
De uiting bevat veel grammaticale fouten.
De uiting bevat redelijk wat grammaticale fouten.
De uiting bevat nauwelijks of geen grammaticale fouten.

Score
0

Omschrijving
De uiting is in het geheel niet vloeiend en kenmerkt zich door veel lange pauzes en
herformuleringen.
De uiting is enigszins vloeiend en bevat pauzes en herformuleringen.
De uiting is vloeiend, pauzes en herformuleringen komen nog voor bij langere uitingen.

Grammaticale correctheid

Vloeiendheid

1
2

Coherentie
Score
0
1

Omschrijving
De uiting vertoont geen samenhang.
De uiting vertoont enige samenhang, al dan niet bewerkstelligd door het gebruik van
eenvoudige voegwoorden (zoals en, maar, want en omdat) en/of verwijswoorden (zoals hij, zij,
die of dat).

Uitspraak
Score
0
1
2

Omschrijving
De uiting is alleen met inspanning van een geoefende luisteraar verstaanbaar.
De uiting is zonder inspanning redelijk verstaanbaar voor een geoefende luisteraar.
De uiting is goed verstaanbaar, ook voor een ongeoefende luisteraar, ondanks een accent of af
en toe een verkeerd uitgesproken woord.
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Indien adequaatheid beoordeeld wordt met score 0, worden de overige aspecten
automatisch met een 0 beoordeeld.
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