
Certificat de nivell intermedi – Spreken 

REIZEN       KANDIDAAT A 

Deel 1 

Je hebt 2 minuten om de instructies door te nemen en je voor te bereiden 

 

a) Beschrijf de foto en vertel je klasgenoot iets over een ervaring uit het 

verleden die verband houdt met de foto of met het thema. Beantwoord dan de 

vragen van je klasgenoot over die ervaring of over het thema. 

b) Luister eerst naar de beschrijving van je klasgenoot en stel hem / haar dan 

twee vragen over haar ervaring of over het thema. (Je kan vragen naar details, 

verduidelijking, meer informatie, zijn/haar mening, enz.) 

c) Beantwoord de vragen van de docent over het thema.   

Deel 2 

Je hebt 1 minuut om dit deel van het examen voor te bereiden. 

Houd met je klasgenoot een gesprek over één of meer zinnen in het kader 

Met de trein op reis gaan is leuker dan met het vliegtuig. 

Nederlanders kamperen graag. 

Het is beter een mijl te reizen dan duizend boeken te lezen. 

 



Certificat de nivell intermedi – Spreken 

REIZEN       KANDIDAAT B 

Deel 1 

Je hebt 2 minuten om de instructies door te nemen en je voor te bereiden 

 

a) Beschrijf de foto en vertel je klasgenoot iets over een ervaring uit het 

verleden die verband houdt met de foto of met het thema. Beantwoord dan de 

vragen van je klasgenoot over die ervaring of over het thema. 

b) Luister eerst naar de beschrijving van je klasgenoot en stel hem / haar dan 

twee vragen over haar ervaring of over het thema. (Je kan vragen naar details, 

verduidelijking, meer informatie, zijn/haar mening, enz.) 

c) Beantwoord de vragen van de docent over het thema.   

Deel 2 

Je hebt 1 minuut om dit deel van het examen voor te bereiden. 

Houd met je klasgenoot een gesprek over één of meer zinnen in het kader 

Met de trein op reis gaan is leuker dan met het vliegtuig. 

Nederlanders kamperen graag. 

Het is beter een mijl te reizen dan duizend boeken te lezen. 


