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Spreekoefeningen  (voor het inburgeringsexamen - spreken) 
 
Oefenen voor het eerste deel van het examen spreken: Vragen beantwoorden. 
 
1 enkele vragen 
 
Eet u vaak brood? 
 
Wat voor groente eet u vaak? 
 
Wat vindt u van het weer in Nederland? 
 
Hoe vaak kijkt u naar Nederlandse televisie? 
 
Wat vindt u een leuk programma op de televisie? 
 
Hoe vaak gebruikt u een computer? 
 
Waarom bent u weleens te laat op school? 
 
Wat voor eten eet u het liefst?  
 
Wat doet u graag in uw vrije tijd? 
 
Waar koopt u meestal groente? 
 
Wat doet u het liefst ’s avonds? 
 
 
 
Wat kijkt u graag op televisie?   
 
Wat vindt u leuk om te koken? 
 
Wat doet u het liefst in het weekend? 
 
Waar doet u meestal boodschappen? 
 
Wat voor hobby’s heeft u? 
 
Wat voor werk doet u nu? 
 
Wat doet u het liefst als het mooi weer is? 
 
Wat doet u het liefst als het regent? 
 
Waarvoor gebruikt u uw telefoon vaak? 
 
Welk televisieprogramma vindt u niet leuk? 
 
Reist u liever met de trein of de auto? 
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Spreekoefeningen 2 
 
Waar gaat u het liefst winkelen? 
 
Welke dingen vindt u leuk in Nederland? 
 
Hoe is het weer in uw eigen land? 
 
Reist u vaak met de trein?  
 
Wat doet u als u te laat op uw werk bent? 
 
Waar kijkt u meestal televisie? 
 
Wat voor werk heeft u vroeger gedaan? 
 
Wat doet u het liefst in het weekend? 
 
Waarheen gaat u vaak met de bus of de tram? 
 
Welk fruit eet u het liefst? 
 
Wat vindt u van het weer in Nederland? 
 
Welke dingen vindt u niet leuk in Nederland? 
 
Wat voor kleren draagt u het liefst? 
 
Vertel waar u meestal uw kleren koopt. 
 
In Nederland sneeuwt het soms.  
Wat vindt u daarvan? 
 
Ik wil graag goed leren tekenen. 
Wat wilt u graag leren? 
 
Ik krijg graag een cd op mijn verjaardag? 
Welk cadeau krijgt u het liefst? 
 
Wat voor weer is het in Nederland?  
Wat vindt u daarvan? 
 
Ik vind het leuk om te zwemmen? 
Wat vindt u leuk om te doen? 
 
Ik houd erg van bloemen? 
Waar houdt u het meest van? 
 
Wat vindt u makkelijk om te koken? 
Waarom vindt u dat makkelijk? 
 
Wat voor hobby’s heeft u nu? 
Vertel ook wat voor hobby’s u vroeger had.  
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Spreekoefeningen 3 

 
In Nederland hebben veel mensen een hond. 
Wat vind u daarvan? 
 
In Nederland sneeuwt het soms. 
Wat vindt u daarvan? 
 
In Nederland hangen in veel straten in december kerstversieringen. 
Wat vindt u daarvan? 
 
In Nederland geven mensen elkaar met Sinterklaas cadeautjes. 
Wat vindt u daarvan? 
 
In Nederland dragen veel mensen op Koningsdag oranje kleren. 
Wat vindt u daarvan? 
Wat doet u op Koningsdag? 
 
Ik heb het liefst aardbeien als ik fruit eet. 
Wat voor fruit  eet u het liefst? 
 
Ik krijg graag cd’s als ik jarig ben. 
Wat krijgt u het liefst als cadeau?  
 
Ik ga in op een vrije dag graag wandelen. 
Wat doet u het liefst  op een vrije dag? 
 
Ik wil graag een andere taal leren? 
Wat wilt u graag leren? 
 
Ik was vandaag te laat op een afspraak. 
Waarom bent u weleens te laat? 
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Spreekoefeningen    (voor het examen spreken) 
 
2 dubbele vragen (zoals in de  voorbeeldtoets) 
 
1.    waarom? 
 
Eet u vaak brood? 
Vertel ook waarom. 
 
Reist u liever met de trein of de auto? 
Vertel ook waarom. 
 
Wat voor groente eet u vaak? 
Vertel ook waarom. 
 
Wat voor eten eet u het liefst? 
Vertel ook waarom. 
 
Reist u vaak met de metro? 
Vertel ook waarom. 
 
Waar koopt u meestal groente? 
Vertel ook waarom. 
 
Welk cadeau krijgt u het liefst als u jarig bent? 
Vertel ook waarom. 
 
Wat vindt u makkelijk om te koken? 
Vertel ook waarom u dat makkelijk vindt. 
 
Waar gaat u het liefst winkelen? 
Vertel ook waarom. 
 
2.    waarvoor? 
 
Hoe vaak gebruikt u een computer? 
Vertel ook waarvoor u de computer gebruikt. 
 
Gaat u vaak met de fiets? 
Vertel ook waarvoor u de fiets gebruikt. 
 
Hoe vaak gebruikt u het openbaar vervoer? 
Vertel ook waarvoor u het openbaar vervoer gebruikt. 
 
Gaat u wel eens naar een andere stad? 
Vertel ook waarvoor u naar een andere stad gaat. 
 
Hoe vaak gebruikt u uw telefoon? 
Vertel ook waarvoor u de telefoon gebruikt. 
 
Gebruikt u vaak de metro? 
Vertel ook waarvoor u de metro gebruikt. 
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3.    in uw eigen land 
 
Wat vindt u van het eten in Nederland? 
Vertel ook hoe het eten in uw eigen land is. 
 
In Nederland is het vaak koud. 
Wat vindt u daarvan? 
Vertel ook hoe het weer in uw eigen land is. 
 
Wat vindt u van de televisie in Nederland? 
Vertel ook wat  u van de televisie in uw eigen land vindt 
 
Naar wat kijkt u veel op de televisie? 
Vertel ook hoe de televisie in uw eigen land is. 
 
Wat vindt u van het weer in Nederland? 
Vertel ook wat  u van het weer in uw eigen land vindt. 
 
Welke dingen vindt u leuk in Nederland? 
Vertel ook welke dingen u leuk vindt in uw eigen land. 
 
Welke dingen vindt u niet leuk in Nederland? 
Vertel ook welke dingen u niet leuk vindt in uw eigen land. 
 
4.    hoe vaak 
 
Eet u vaak brood? 
Vertel ook hoe vaak u brood eet. 
 
Wat vindt u een leuk programma op de televisie? 
Vertel ook hoe vaak u televisie kijkt. 
 
Wat doet u graag in uw vrije tijd? 
Vertel ook hoe vaak u dat doet. 
 
Welke dingen vindt u leuk om te doen in Nederland? 
Vertel ook hoe vaak u die dingen doet. 
 
Wat vindt u leuk om te koken? 
Vertel ook hoe vaak u dat kookt. 
 
Waar doet u meestal boodschappen? 
Vertel ook hoe vaak u boodschappen doet. 
 
Wat voor groente eet u het liefst? 
Vertel ook hoe vaak u groente eet. 
 
Wat doet u het liefst als het mooi weer is? 
Vertel ook hoe vaak u dat doet. 
 
Waarheen gaat u vaak met de bus of de tram? 
Vertel ook hoe vaak u met de tram of de bus reist. 
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5.    wel en niet 
 
Wat eet u graag? 
Vertel ook wat u niet graag eet. 
 
Wat doet u het liefst in het weekend? 
Vertel ook wat u niet leuk vindt om te doen in het weekend.  
 
Wat vindt u een leuk programma op de televisie? 
Vertel ook welk programma u niet leuk vindt. 
 
Welke dingen vindt u leuk in Nederland? 
Vertel ook welke dingen u niet leuk vind in Nederland. 
 
Welke dingen vindt u leuk in uw eigen land? 
Vertel ook welke dingen u niet leuk vind in uw eigen land. 
 
Wat vindt u leuk om te koken? 
Vertel ook wat u niet leuk vind om te koken. 
 
Wat voor fruit eet u vaak? 
Vertel ook wat voor fruit u niet vaak eet. 
 
Wat vindt u leuk om te lezen. 
Vertel ook wat u niet leuk vindt om te lezen. 
 
6.    wat 
 
Eet u vaak fruit? 
Vertel ook welk fruit u vaak eet. 
 
Hoe vaak kijkt u naar Nederlandse televisie? 
Vertel ook wat u op de Nederlandse televisie kijkt.  
 
Hoe vaak gebruikt u een computer? 
Vertel ook wat u op uw computer doet. 
 
Waar koopt u meestal groente? 
Vertel ook welke groente u meestal koopt. 
 
Leest u vaak? 
Vertel ook wat u vaak leest. 
 
Kunt u weleens niet naar school? 
Waarom kunt u weleens niet naar school? 
Vertel ook wat u doet als u niet naar de les kunt. 
 
Wat vindt u van het weer in Nederland? 
Vertel ook wat u doet als het slecht weer is. 
 
Waarom bent u weleens te laat op uw werk? 
Vertel ook wat u dan doet. 
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7.    waar 
 
Wat voor hobby’s heeft u? 
Vertel ook waar u dat doet. 
 
Wat voor werk doet u nu? 
Vertel ook waar u nu werkt. 
 
Wat doet u het liefst ’s avonds? 
Zeg ook waar u dat het liefst doet 
 
Wat doet u het liefst in het weekend 
Zeg ook waar u dat het liefst doet. 
 
Kunt u goed zwemmen? 
Vertel ook waar u kunt leren zwemmen. 
 
Leest u vaak? 
Vertel ook waar u meestal leest. 
 
Wat voor films kijkt u het liefst? 
Zeg ook waar u het liefst films kijkt. 
 
Ik wil graag goed leren tekenen. 
Wat wilt u graag leren? 
Vertel ook waar u dat kunt leren. 
 
Wat doet u het liefst als het mooi weer is? 
Vertel ook waar u dat doet. 
 
8.    hoe 
 

Reist u vaak in Nederland? Hoevaak? 
Vertel ook hoe u meestal reist. 
 
Hoe vaak gaat u naar Nederlandse les? 
Vertel ook hoe u naar Nederlandse les gaat. 
 
Waar doet u meestal boodschappen? 
Vertel ook hoe u boodschappen doet. 
 
Wat vindt u leuk om te koken. 
Vertel ook hoe u dat maakt. 
 
Gaat u vaak bij familie of vrienden op bezoek. 
Vertel ook hoe u dat doet. 
 
Welke dingen vindt u het leukst om te doen? 
Vertel ook hoe u dat doet. 
 
Regent het vaak als u ergens naartoe moet? 
Vertel wat u doet als het regent. 
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8.    wanneer 
 
Eet u vaak brood? 
Vertel ook wanneer u brood eet. 
 
Wat kijkt u graag op de televisie? 
Vertel ook wanneer u televisie kijkt. 
 
Waar doet u meestal boodschappen? 
Vertel ook wanneer u boodschappen doet. 
 
Wat voor hobby’s heeft u? 
Vertel ook wanneer u die dingen doet. 
 
Welke dingen leest u het liefst? 
Vertel ook wanneer u meestal leest. 
 
Reist u vaak met de metro? 
Vertel ook wanneer u met de metro  reist. 
 
Waar gaat u het liefst winkelen? 
Vertel ook wanneer u liefst gaat winkelen. 
 
Wat voor dingen doet u graag? 
Vertel ook wanneer u die dingen doet. 
 
 
9.    vroeger 
 
Wat voor hobby’s heeft u nu? 
Vertel ook wat voor hobby’s u vroeger had. 
 
Welk televisieprogramma vindt u leuk om naar te kijken? 
Vertel ook wat voor programma u vroeger leuk vond. 
 
Wat voor werk doet u nu? 
Vertel ook wat voor werk u vroeger gedaan heeft. 
 
Welk fruit eet u vaak? 
Vertel ook welk fruit u vroeger veel at. 
 
Wat krijgt u graag als cadeau? 
Vertel ook wat u vroeger liefst als cadeau kreeg. 
 
Welke dingen vindt u leuk in Nederland? 
Vertel ook welke dingen u vroeger leuk vond. 
 
Waarheen gaat u vaak met de bus of de tram? 
Vertel ook waar u vroeger vaak naartoe ging. 
 
Wat voor eten eet u het liefst? 
Vertel ook wat u vroeger het lekkerst vond. 
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-   door elkaar 
 
Wat kijkt u graag op de televisie? 
Vertel ook hoe vaak u daarnaar kijkt. 
 
Wat doet u het liefst in het weekend? 
Vertel ook wat u niet graag doet in het weekend. 
 
Wat voor eten eet u het liefst? 
Vertel ook wanneer u dat eet. 
 
Wat vindt u leuk om te koken? 
Vertel ook hoe u dat maakt. 
 
Hoe vaak eet u brood? 
Vertel ook wanneer u brood eet. 
 
In Nederland is het vaak koud. 
Wat vindt u daarvan? 
Vertel ook hoe het weer in uw eigen land is. 
 
Wat vind u een leuk programma op de televisie?   
Vertel ook welk programma u niet leuk vindt. 
 
Welke dingen vindt u leuk in Nederland? 
Vertel ook wanneer u die dingen doet. 
 
Waarom bent u weleens te laat op school? 
Vertel ook wat u doet als u te laat bent 
 
Wat voor hobby’s heeft u? 
Vertel ook hoe lang u deze hobby al hebt. 
 
Waar doet u meestal boodschappen? 
Vertel ook wanneer u meestal boodschappen doet. 
 
Hoe vaak gebruikt u uw telefoon? 
Vertel ook waarvoor u uw telefoon gebruikt. 
 
Wat voor groente eet u vaak? 
Vertel ook hoe vaak u groente eet. 
 
Welke dingen leest u het liefst? 
Vertel ook wanneer u meestal leest. 
 
Wat voor werk doet u nu? 
Vertel ook wat voor werk u vroeger hebt gedaan. 
 
Wat doet u het liefst als het mooi weer is? 
Vertel ook waar u dat doet. 
 
Wat doet u het liefst als het regent? 
Vertel ook wat u graag doet als het mooi weer is. 
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-   door elkaar 2 
 
Wat doet u het liefst in het weekend? 
Vertel ook waar u dat doet. 
 
Welk televisieprogramma vindt u niet leuk? 
Vertel ook welk programma u wel leuk vindt om naar te kijken. 
 
Waar gaat u het liefst winkelen? 
Vertel ook wat u vaak koopt als u gaat winkelen. 
 
Welke dingen vindt u leuk in Nederland? 
Vertel ook welke dingen u leuk vindt in uw eigen land. 
 
Hoe is het weer in uw eigen land? 
Vertel ook wat u vaak doet in uw eigen land. 
 
Reist u vaak met de trein? 
Vertel ook waar u met de trein naartoe gaat. 
 
Wat voor fruit eet u vaak? 
Vertel ook welk fruit u niet vaak eet. 
 
Ik was vandaag te laat op een afspraak. 
Waardoor bent u weleens te laat? 
Zeg ook wat u dan doet. 
 
Waar kijkt u meestal televisie? 
Vertel ook naar welke programma’s u dan kijkt. 
 
Wat voor werk heeft u vroeger gedaan? 
Vertel ook wat voor werk u nu doet. 
 
Wat voor weer is het in Nederland?  
Wat vindt u daarvan? 
Vertel ook wat voor weer het is in uw eigen land. 
 
Waarheen gaat u vaak met de bus of de tram? 
Vertel ook hoe vaak u met de tram of bus reist. 
 
Wat vindt u van het weer in Nederland? 
Vertel ook wat u van het weer in uw eigen land vindt. 
 
Ik krijg graag een cd op mijn verjaardag? 
Welk cadeau krijgt u het liefst? 
Vertel ook waarom. 
 
Wat voor hobby’s heeft u nu? 
Vertel ook wat voor hobby’s u vroeger had. 
 
Waarom bent u weleens te laat op uw werk? 
Vertel ook wat u dan doet. 
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-   door elkaar 3  
 
Waarom kunt u soms niet op een afspraak komen? 
Vertel ook wat u doet als u niet op een afspraak kunt komen. 
 
Ik krijg graag een cd op mijn verjaardag? 
Welk cadeau krijgt u het liefst? 
Vertel ook waarom. 
 
Welke dingen vindt u niet leuk in Nederland? 
Vertel ook welke dingen u niet leuk vindt in uw eigen land. 
 
Wat vindt u makkelijk om te koken? 
Vertel ook waarom u dat makkelijk vindt om te koken? 
 
Wat doet u graag als het mooi weer is? 
Vertel ook met wie u dat doet. 
 
Wat voor hobby’s heeft u nu? 
Vertel ook wat voor hobby’s u vroeger had. 
 
Ik was vandaag te laat op een afspraak. 
Waardoor bent u weleens te laat op een afspraak? 
Zeg ook wat u dan doet. 
 
Ik wil graag goed leren tekenen. 
Wat wilt u graag leren? 
Vertel ook waar u dat kunt leren. 
 
Wat vindt u van het weer in Nederland? 
Vertel ook wat u het liefst doet als het regent. 
 
Wat voor werk vindt u leuk om te doen? 
Vertel ook wat voor werk u niet leuk vindt om te doen. 
 
Ik houd erg van bloemen? 
Waar houdt u het meest van? 
Vertel ook waarom. 
 
Ik vind het leuk om te zwemmen? 
Wat vindt u leuk om te doen? 
Vertel ook waar u dat kunt doen. 
 
Wat voor kleren draagt u het liefst? 
Vertel waar u die koopt. 
 
In Nederland sneeuwt het soms.  
Wat vindt u daarvan? 
Vertel ook wat u dan doet  
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-    wat heb je nodig  
 
 
Wat voor hobby’s heeft u? 
Vertel ook wat u daarvoor nodig heeft. 
 
Wat vindt u makkelijk om te koken? 
Vertel ook wat u daarvoor nodig heeft. 
 
Welke dingen vindt u leuk in Nederland? 
Vertel ook welke dingen u niet leuk vindt in Nederland? 
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-    een oefenexamen 
  
 
Hoe vaak gebruikt u uw computer? 
Vertel ook waarvoor u uw computer gebruikt. 
 
Wat vindt u leuk om te lezen. 
Vertel ook wat u niet leuk vindt om te lezen. 
 
Reist u vaak met de metro? 
Vertel ook hoe vaak u met de metro reist. 
 
Kijkt u graag naar de televisie? 
Vertel ook naar welk programma op de televisie u graag kijkt. 
 
Ik was vandaag te laat op een afspraak. 
Waardoor bent u weleens te laat? 
Zeg ook wat u dan doet. 
 
Wat voor groente eet u vaak? 
Vertel ook hoe vaak u die groente eet. 
 
Ik wil graag goed Engels leren spreken. 
Wat wilt u graag leren? 
Vertel ook waar u dat kunt leren. 
 
Wat voor eten eet u het liefst? 
Vertel ook waarom. 
 
Wat vindt u makkelijk om te koken? 
Vertel ook hoe u dat maakt. 
 
Wat doet u graag als het mooi weer is? 
Vertel ook met wie u dat doet. 
 
Welke dingen vindt u leuk in Nederland? 
Vertel ook welke dingen u leuk vindt in uw eigen land. 
 
Ik krijg het liefst boeken als ik jarig ben. 
Wat krijgt u graag als cadeau? 
Vertel ook wat u niet leuk vindt om te krijgen. 
 
Wat doet u graag voor hobby doet? 
Vertel ook wat voor hobby’s u vroeger deed. 
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-    een oefenexamen  -  vervolg 
 
 
Reist u liever met de trein of de auto? 
Vertel ook waarom. 
 
Ik vind het leuk om te zwemmen? 
Wat vindt u leuk om te doen? 
Vertel ook waar u dat kunt doen. 
 
Wat voor kleren draagt u het liefst? 
Vertel ook waar u die koopt. 
 
In Nederland sneeuwt het soms.  
Wat vindt u daarvan? 
Vertel ook wat u dan doet  
 
Wat doet u liefst in het weekend? 
Vertel ook waar u dat doet. 
 


