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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=K81GKUNlL4w
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 3 – onderdeel A.

1.

Ik vind het leuk om een cadeautje te krijgen. Vindt u het leuk om
cadeautjes te krijgen? Vertel ook wat u het leukst vindt om te krijgen.

2.

Ik woon in Rotterdam. In welke stad woont u nu? En sinds wanneer
woont u daar?

3.

Mijn hobby is boeken lezen. Wat doet u het liefst in uw vrije tijd?

4.

Ik vind Chinees een heel moeilijke taal. Vindt u Nederlands een
moeilijke taal? En hoe lang leert u al Nederlands?

5.

Mijn kinderen gaan naar de basisschool. Wat weet u van de
Nederlandse basisschool?

6.

Ik ben leraar Nederlands. Wat is uw beroep en hoe lang bent u dat al?

7.

Ik houd van mooie kleren en ik geef veel geld uit aan kleding. Waar
geeft u het meeste geld aan uit?

8.

Ik houd van het strand. Andere mensen houden van bergen of bossen.
Weer andere mensen houden van het leven in de grote stad. Wat vindt
u het leukst? En vertel ook waarom!

9.

In welk land zou u het liefst willen wonen? En vertel ook waarom.

10. Ik koop wel eens tweedehands spullen. Doet u dat ook wel eens? En
wat koopt u dan?
11. Ik kook graag. Ik vind het leuk om speciale gerechten te maken. Kookt
u ook graag? En wat maakt u dan voor eten?
12. Ik ga elke ochtend 5 kilometer rennen. Wat vindt u van mensen die
elke dag sporten? En doet u zelf ook aan sport?
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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.
4.
5.

Ik vind het ook leuk om cadeautjes te krijgen. Ik vind bloemen leuk.
Ik woon in Almere. Ik woon daar sinds 2013.
Ik kijk graag naar een goede film.
Ik vind Nederlands heel moeilijk. Ik leer al 3 jaar Nederlands.
De basisschool is gratis in Nederland. De basisschool is voor kinderen
van vier tot twaalf jaar. Kinderen gaan naar school zonder uniform.
Jongens en meisjes zitten samen in één klas.
6. Ik ben schoonmaker. Ik ben al drie jaar schoonmaker.
7. Ik geef veel geld uit aan de supermarkt. Ik geef veel geld uit aan eten
kopen in de supermarkt.
8. Ik vind de grote stad leuk. In de stad zijn bioscopen, musea, veel
monumenten. Een grote stad is nooit saai!
9. Ik woon het liefst in Indonesië. Daar is het lekker warm en daar is
veel lekker eten.
10. Ja, ik koop wel eens tweedehands meubels.
11. Ik kook ook graag. Ik maak dan spaghetti.
12. Ja, ik sport ook graag. Ik zwem drie keer per week.
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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.
4

