
 

 

 
 

Kijk ook op YouTube – ‘Spreekvaardigheid A2’ 

 
www.inburgering.nl  
 
www.leestoets.nl  
 
adappel@gmail.com  
023 – 76 000 21 

 

 
 

Dit zijn vragen en goede antwoorden bij Spreekvaardigheid A2 van de website van DUO.  
www.inburgeren.nl       
Succes met het examen! 

 

OEFENTOETS 6 – Tekst van 12 vragen Spreekvaardigheid A2 van DUO. 

1. Ik woon in het centrum van een grote stad. Waar woont u? Vertel ook hoe u dat 
vindt. 

2. Met wie eet u meestal samen? Zeg ook waar u het liefst eet. 
3. Waar hebt u Nederlandse les? Zeg ook hoe lang u al les hebt. 
4. Ik heb een nieuwe trui gekocht. Wat hebt u kort geleden gekocht? Vertel ook 

waar u dat hebt gekocht. 
5. Wat vindt u beter in uw eigen land dan in Nederland? Vertel ook waarom. 
6. Welke stad zou u graag willen zien?  Zeg ook wat u daar wilt doen. 
7. Ik heb op school leren lezen. Wat hebt u op school geleerd? Zeg ook wat u het 

leukst vond om te leren. 
8. Ik moet soms ’s nachts werken. Wanneer werkt u het liefst? Vertel ook 

waarom. 
9. Hoe vaak leest u de krant? Vertel ook wat u van de krant vindt. 
10. Wat kunt u goed? Vertel ook van wie u dat geleerd hebt. 
11. Wat voor eten maakt u het liefst? Vertel ook wat u daarvoor nodig hebt. 
12. Waarmee speelde u vroeger het liefst? Vertel ook waar. 

 
 

OEFENTOETS 6 - Voorbeelden van goede antwoorden. Uw antwoorden kunnen kort 
zijn. Een goede docent kan uw spreekvaardigheid goed beoordelen. 

 
1. Ik woon in Amsterdam. Amsterdam is de mooiste stad van Nederland. 
2. Ik eet meestal met mijn partner. Ik eet het liefst thuis. 
3. Ik heb Nederlandse les bij Ad Appel. Ik heb vier maanden les. 
4. Ik heb gisteren een paraplu gekocht bij de Hema. 
5. Ik vind het klimaat in mijn eigen land beter, want ik hou van zon en warmte. 
6. Ik wil graag naar Parijs. Ik wil daar de Eiffeltoren zien. 
7. Ik heb ook op school leren lezen. Ik vond schrijven het leukst om te leren. 
8. Ik werk het liefst in de ochtend, want dan ben ik fit. 
9. Ik lees de krant nooit, want ik vind de krant saai. 
10. Ik kan goed praten. Ik heb leren praten van mijn moeder. 
11. Ik maak het liefst rijst met kip. Ik heb rijst, kip en twee pannen nodig. 
12. Ik speelde vroeger het liefst met mijn vrienden op straat. 

 

Ad Appel Taaltrainingen, Aerdenhout, mei 2020  


