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Spreekvaardigheid A1  -   Onderdeel A   -   60 examenvragen en antwoorden (2019-2020) 

Deze vragen kunnen gesteld worden bij het taalexamen Spreekvaardigheid A1, zoals DUO het examen afneemt 
op Nederlandse ambassades in het buitenland. U krijgt bij dit examenonderdeel een selectie van tien vragen. 
Op deze vragen kunt u antwoord geven met 1 of 2 woorden, dat is genoeg.  

U ziet hier verschillende antwoorden die goed gerekend worden*. U moet een beetje Nederlands kennen om 
vragen en antwoorden te begrijpen.  

U kunt voldoende en goed leren voor dit examen met het lesmateriaal van Ad Appel.  

Koop ons lespakket A1 op www.adappelshop.nl   

Zoek ook op YouTube naar spreekvaardigheid A1.  Kijk voor meer lesmateriaal op www.adappel.nl  

Vragen      Antwoorden  

Bij wie gaat u wonen in Nederland?  Bij (mijn)* partner, bij ouders, bij familie 
Hoe bent u hier gekomen? (Met een) fiets, bus, trein, auto, taxi 
Hoe gaat het met u? Goed, prima, uitstekend 
Hoe gaat u naar uw werk?  (Met een) fiets, bus, trein, auto, taxi 
Hoe laat begint u met werken? Zeven uur, tien uur 
Hoe laat gaat u 's avonds naar bed? Zeven uur, tien uur 
Hoe laat is het nu? Zeven uur, tien uur 
Hoe laat stopt u met werken? Zeven uur, tien uur 
Hoe laat wordt u 's ochtends wakker? Zeven uur, tien uur 
Hoe vaak bent u al in Nederland geweest?  Heel vaak, twee keer, tien keer 
Hoe vaak kijkt u tv? Heel vaak, elke dag 
Hoe vaak luistert u naar de radio? Heel vaak, elke dag 
Hoeveel broers en zussen hebt u? Twee, vijf, tien 
Hoeveel dagen in de week werkt u?  Twee, vijf 
Hoeveel jaar school hebt u gehad? Vijf, tien, vijftien 
Hoeveel kinderen hebt u? Twee, vijf, tien 
Hoeveel talen spreekt u? Twee, vijf, tien 
In wat voor huis gaat u wonen in Nederland?  Groot huis, mooi huis, klein huis, flat 
In welk land bent u geboren? Japan, Syrië, Thailand, Indonesië 
In welke plaats gaat u wonen in Nederland?  Amsterdam, Rottum, Hoogeveen, Assen 
Met hoeveel mensen werkt u? Twee, vijf, tien 
Naar welke muziek luistert u graag? Popmuziek, klassieke muziek 
Op welke dagen werkt u? Maandag, dinsdag, woensdag 
Van welke muziek houdt u? Popmuziek, klassieke muziek 
Waar bent u geboren? Japan, Syrië, Thailand, Indonesië 
Waar heeft u Nederlands geleerd? Thuis, op school, bij Ad Appel 
Waar woont u? Tokyo, Istanbul, Bangkok, Rio de Janeiro 
Waar woont uw familie? Tokyo, Istanbul, Bangkok, Rio de Janeiro 
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Waarom wilt u naar Nederland? Nederland is mooi  
Wanneer bent u geboren? Op 2 februari 1973 
Wanneer wilt u naar Nederland gaan? Morgen, volgende week, over drie maanden 
Wat doet u graag met uw familie? Eten, drinken, praten 
Wat doet u graag met uw vrienden? Eten, drinken, praten 
Wat doet u in het weekend? Eten, drinken, praten 
Wat doet u in uw vrije tijd? Eten, drinken, praten 
Wat doet u op een feestdag? Eten, drinken, praten 
Wat drinkt u graag? Koffie, thee, bier 
Wat eet u 's avonds? Patat, rijst, spaghetti 
Wat eet u 's ochtends? Rijst, brood 
Wat gaat u morgen doen? Dat weet ik niet, werken 
Wat hebt u geleerd op school? Nederlands, veel dingen 
Wat hebt u gisteren gedaan?  Veel dingen, werken (gewerkt) 
Wat hebt u gisteren gegeten? Patat, rijst, spaghetti 
Wat is uw adres? Dorpstraat 2 
Wat is uw telefoonnummer? 0645310799 
Wat kookt u graag? Patat, rijst, spaghetti 
Wat vindt u van de Nederlandse taal? Moeilijk, makkelijk 
Wat vindt u van Nederland? Mooi, leuk 
Wat vindt u van Nederlandse mensen? Interessant, groot, klein 
Wat voor kleren draagt u vaak? T-shirt, broek, schoenen 
Wat voor kleren vindt u mooi? T-shirt, broek, schoenen 
Wat voor werk wilt u doen? Alles is goed, leraar, schoonmaken, administratie 
Wat wilt u graag leren in Nederland? Nederlandse taal 
Welke dag is het vandaag? Maandag, dinsdag, woensdag 
Welke dieren vindt u leuk? Kikkers, olifanten, tijgers, katten 
Welke kleur vindt u mooi? Rood, wit, blauw 
Welke maand is het nu? Januari, februari, maart 
Welke talen spreekt u? Japans, Portugees, Arabisch, Engels 
Wie helpt u met Nederlands leren? Mijn partner, mijn docent, Ad Appel 
Wie wonen bij u in huis? Mijn ouders, mijn broer, mijn zus, mijn partner 

* Het juiste gebruik van lidwoorden en goede zinsvorming/woordvorming zijn op dit taalniveau A1 niet 
van belang bij de beoordeling. Lidwoorden kunnen weggelaten worden. Dat is ook in deze 
voorbeelden soms gedaan.  

Kennis van de 1200 basiswoorden is belangrijk.  

Kijk op www.inburgeringa1.nl  

Succes en veel plezier met het leren van de Nederlandse taal! 

Aerdenhout, december 2019 


