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EXAMEN II

Voorbeeldexamen
Tijdsduur ± 30 minuten

Opgavenboekje
Examennummer kandidaat:
Aanwijzingen
U gaat een spreektoets maken.
De toets bestaat uit drie delen. Elk deel begint met een korte
instructie. Daarna komen de opdrachten. De instructie en de
opdrachten staan op de band of cd en in uw opgavenboekje.
U kunt dus luisteren naar de band en meelezen in uw
boekje. Een pieptoon geeft aan wanneer u moet beginnen
met spreken. Als de spreektijd om is, hoort u weer een
pieptoon. Daarna begint de volgende opdracht.
Soms staan er bij de opdrachten in uw opgavenboekje
plaatjes of een stukje tekst. U krijgt altijd tijd om deze extra
informatie te bekijken. Er wordt steeds aangegeven wanneer
u de informatie in uw boekje moet gebruiken. Lees een
stukje tekst niet letterlijk voor. Daarvoor krijgt u geen punten.
Bij de meeste opdrachten wordt een situatie beschreven.
Probeert u zich in die situatie te verplaatsen. U moet
namelijk iets zeggen wat in die situatie past. Bij sommige
opdrachten hoeft u zich niet in een situatie te verplaatsen. U
kunt dan bijvoorbeeld direct zeggen wat u ergens van vindt.
De inhoud van uw antwoord hoeft niet waar te zijn. Uw
antwoord moet wel passen in de situatie die bij de opdracht
beschreven wordt. Als u vindt dat uw antwoord volledig is,
hoeft u niet alle spreektijd te gebruiken.
Bij de opdrachten in deel 1 wordt van u een kort antwoord
verwacht: een paar woorden of maximaal twee zinnen is
genoeg. De spreektijd bij deze opdrachten is steeds twintig
seconden. U hoort eerst een voorbeeld.
Bij de opdrachten in deel 2 wordt van u een langer antwoord
verwacht. De spreektijd bij deze opdrachten is steeds dertig
seconden. U hoort eerst een voorbeeld.
Bij de opdracht in deel 3 krijgt u een onderwerp voorgelegd.
De spreektijd bij deze opdracht is twee minuten. U krijgt
twee minuten de tijd om u op de opdracht voor te bereiden.
Bij dit deel is géén voorbeeld.
Als u aantekeningen wilt maken, kunt u dat doen in uw
opgavenboekje. U krijgt geen pen en papier.
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Alles wat u zegt tijdens de toets, wordt op een band
opgenomen. Het is belangrijk dat u duidelijk spreekt. Let
erop dat u niet te zacht spreekt. Blijf met uw hoofd binnen
het hokje, anders hebben anderen last van u.
De band of cd wordt nu gestart. Op de band of cd wordt
eerst gezegd dat u uw nummer en naam moet inspreken.
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Deel 1
Instructie
-

Uw antwoorden bij de opdrachten in dit deel moeten kort zijn. Soms zijn enkele
woorden al genoeg, soms moet u één of twee zinnen zeggen. U hebt hier twintig
seconden spreektijd.

-

Soms staan er plaatjes of een stukje tekst bij een opdracht. Voor het bekijken van deze
extra informatie krijgt u steeds vijf seconden de tijd. Een pieptoon geeft aan dat u moet
beginnen met spreken.

-

Er volgt nu eerst een voorbeeld. Luister goed. U hoeft nog niet te spreken.
Voorbeeld
In uw buurt hangt al een paar dagen een vieze lucht. Veel mensen in de buurt
krijgen lichamelijke klachten. U hebt de politie gebeld en bent met hen in
gesprek. Vertel de politie wat de klachten zijn. U hoort eerst de politie.

-

Dit was het voorbeeld. Dan begint nu de toets. Sla de bladzijde om.
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1

U neemt deel aan een vergadering op uw werk. U probeert al een tijd lang iets te zeggen, maar
steeds begint iemand anders te praten. U vindt dat het nu uw beurt is om wat te zeggen. Wat zegt
u?

2

U bent bij de dokter geweest, omdat u zich al een tijdje erg moe voelt. De dokter heeft wat bloed
afgenomen. Hij heeft het bloed voor onderzoek opgestuurd naar een laboratorium. Na een week
belt u op. U hoort eerst de dokter. Wat vraagt u aan hem?

3

U werkt bij een bedrijf. U hebt vanmiddag een spoedvergadering met een klant en enkele
collega's over een contract. U hebt uw assistente aan de telefoon en vertelt haar wat zij moet
doen om de vergadering voor te bereiden. Kijk naar de informatie.

Vertel uw assistente wat zij voor u moet doen. Gebruik daarbij de informatie. U hoort eerst uw
assistente.

4
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U wilt op het postkantoor even een kopie maken van uw paspoort. Bij het kopieerapparaat is
een man bezig om een heel boek te kopiëren. U vraagt of de man nog lang bezig is. Luister
naar de man en reageer.

5

U werkt bij een uitzendbureau. U vraagt aan de secretaresse om een brief te typen. Als u de
getypte brief van haar krijgt, ziet u dat er typefouten in zitten. U geeft de brief aan haar terug.
Luister naar de secretaresse en zeg wat ze moet doen.

6

U volgt een opleiding. U hebt op het mededelingenbord van de school het volgende gelezen:

In de pauze zit u iets te drinken met uw medestudenten. Twee van hen, Laura en Daniël, praten
over het 5e lesuur. Luister naar het gesprek en reageer.

Einde deel 1
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Deel 2
Instructie
-

Bij de opdrachten in dit deel wordt van u een langer antwoord verwacht. U hebt hier
dertig seconden spreektijd.

-

Soms staan er plaatjes of een stukje tekst bij een opdracht. U moet deze informatie
gebruiken bij het geven van uw antwoord. In dit deel krijgt u altijd vijftien seconden de
tijd om uw antwoord voor te bereiden. Een pieptoon geeft aan dat u moet beginnen met
spreken.

-

Er volgt nu eerst een voorbeeld. Luister goed. U hoeft nog niet te spreken.
Voorbeeld
U werkt in het magazijn van een groot installatiebedrijf en houdt daar de
voorraden bij. Dit werk gebeurt nog met pen en papier.
Overtuig de bedrijfsleider van de noodzaak van de aanschaf van een computer
voor uw werk. Geef ten minste twee redenen hiervoor. Bekijk eerst de
gegevens in uw opgavenboekje. Begin na de pieptoon te spreken.
U kunt bij uw antwoord bijvoorbeeld gebruik maken van de volgende gegevens:
- tijd
- nauwkeurigheid
- gemak

-

Dit was het voorbeeld. Dan gaat de toets nu verder. Sla de bladzijde om.
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1

U werkt in een winkel waar telefoons worden verkocht. Een klant heeft een mobiele telefoon
gekocht. Ze hoeft zelf niet vaak te bellen, maar ze wil wél dat anderen haar altijd kunnen bellen.
Er zijn twee manieren om het gebruik van de mobiele telefoon te betalen. Kijk naar de
informatie.
abonnement

beltegoed-kaart

-

abonnementskosten per maand: € 25,-

-

geen abonnementskosten

-

laag beltarief (€ 0,20 per minuut)

-

hoog beltarief (€ 0,60 per minuut)

Geef de klant een duidelijk advies en vertel ook waarom u dat adviseert.

2

U moet met twee collega's het vakantierooster samenstellen. In juli moet er iemand op het werk
aanwezig zijn. U wilt dit jaar in juli op vakantie. Uw twee collega's willen dan echter ook op
vakantie. U probeert uw collega's ervan te overtuigen dat u uw vakantie moet kunnen opnemen
in juli. Bekijk de informatie.
U kunt bij uw antwoord bijvoorbeeld denken aan:
- schoolvakantie kinderen
- vakantie van partner
- georganiseerde reis
Probeer uw collega's ervan te overtuigen dat u in juli vakantie moet krijgen. Geef daar ten
minste twee argumenten voor.
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3

U werkt als studie-adviseur op een middelbare school. Een havo-leerling komt bij u op het
spreekuur. Hij wil later graag naar de universiteit, en hij wil van u weten wat de mogelijkheden
zijn. Kijk naar het schema.

Luister naar de vraag van de leerling. Leg hem uit welke twee mogelijkheden hij heeft. Vertel
hem ook hoe lang het duurt voordat hij op de universiteit kan beginnen.
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4

U rijdt op de autosnelweg. U heeft gezien dat er vlak achter u een ongeluk gebeurde. Een
politie-agent vraagt of u een beschrijving wilt geven van het ongeluk. Kijk naar de plaatjes.

Luister naar de vraag van de agent en geef een duidelijke beschrijving van het ongeluk. Gebruik
daarbij de plaatjes.

____
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5

U werkt bij een bibliotheek. U hebt een nieuwe assistente. U vertelt haar wat haar
werkzaamheden zijn. Kijk naar de plaatjes.

Vertel de nieuwe assistente wat ze moet doen. Gebruik daarbij de plaatjes.

____
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6

In Nederland zijn Koninginnedag en Bevrijdingsdag belangrijke feestdagen. Er worden op die
dagen veel feestelijke activiteiten georganiseerd. Geef een voorbeeld van een belangrijke
feestdag in uw geboorteland, vertel waarom die dag een feestdag is en hoe het feest gevierd
wordt. U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Begin na de pieptoon met
spreken.

7

Wat vindt u?
In Nederland krijg je bijna iedere dag reclame van winkels in de brievenbus. Wat vindt u
daarvan en waarom vindt u dat?
U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden.

Einde deel 2

Ga verder op pagina 15

____
12

____
13

____
14

Deel 3
Instructie
-

Bij de opdracht in dit deel moet u langere tijd spreken. U hebt hier twee minuten
spreektijd.

-

U krijgt van tevoren twee minuten de tijd om uw verhaal voor te bereiden. In die tijd
bekijkt u de informatie in uw opgavenboekje en bedenkt u wat u wilt gaan zeggen.

-

Een pieptoon geeft aan dat u moet beginnen met spreken.

-

Bij dit deel is géén voorbeeld.

-

Dan gaat de toets nu verder.

-

Sla de bladzijde om.
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1

Het vliegverkeer is de laatste jaren sterk toegenomen. Daarom onderzoekt de Nederlandse
overheid de mogelijkheden om de luchthaven Schiphol uit te breiden. Er zijn twee plannen
gemaakt om uitbreiding van de luchthaven mogelijk te maken.
U studeert aan een technische universiteit. U houdt een presentatie over de toekomst van de
Nederlandse luchtvaart. U legt uw medestudenten eerst uit welke twee mogelijkheden de
overheid ziet om de luchthaven uit te breiden. U gaat daarbij ook in op de voor- en nadelen van
beide mogelijkheden. Verder vertelt u welk plan u het beste vindt en waarom.
uitbreiding in zee
(eiland voor de kust)
- bouwkosten: 15 miljard euro
- geluidsoverlast: nee
- onteigening/afbraak van huizen: nee
- veiligheidsproblemen: klein
- aanlegtijd: 10 jaar

uitbreiding op huidige locatie
(drie extra banen)
- bouwkosten: 4 miljard euro
- geluidsoverlast: ja
- onteigening/afbraak van huizen: ja
- veiligheidsproblemen: groot
- aanlegtijd: 5 jaar

Het is belangrijk:
dat u de twee uitbreidingsmogelijkheden beschrijft,
dat u de voordelen en nadelen van beide plannen bespreekt, en
dat u vertelt welk plan uw voorkeur heeft en waarom.
Alleen dan kunt u namelijk het volle aantal punten voor deze opdracht krijgen.
U krijgt nu eerst twee minuten de tijd om te bedenken wat u tegen uw medestudenten gaat
zeggen. Bekijk in die tijd ook de bovenstaande informatie. Begin na de pieptoon te spreken.

Einde deel 3

Spreek nu nog een keer uw examennummer in, en ook uw naam.

Einde van het examen Spreken II.
Doe uw boekje dicht.
Het wordt nu opgehaald.
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