
 

 

Werkblad Oefenen met situaties Spreken Programma II 
 

Hieronder vind je een aantal situaties. Je krijgt eerst een voorbeeld: 

 Je krijgt een telefoontje van een vriend gesprek je in een belangrijke vergadering zit. Luister naar je 

vriend en reageer. 

Vriend: "Hoi! Hoe gaat het? We hebben elkaar lang niet gesproken." 

Jij zegt:  

 

In bovenstaand voorbeeld kun je verschillende antwoorden geven, bijvoorbeeld: 

Jij zegt: “Hallo! Ik heb jou zeker lang niet gesproken. Met mij gaat het goed. Hoe gaat het met 

jou? 

 

Voordat je antwoord geeft, krijg je bedenktijd in het examen. Je kunt dan even nadenken wat 

je gaat zeggen en eventueel aantekeningen maken. 

 

Oefen nu de volgende situaties met een partner. Het helpt als je jouw antwoorden opneemt 

en terugluistert. Vraag feedback aan een NT2 docent of een cursist die al geslaagd is voor het 

examen. 

 

Bij de volgende situaties moet je soms: 

• je mening geven,  

• iets of iemand beschrijven,  

• een verzoek of een voorstel doen, 

• een instructie geven, 

• iemand adviseren, 

• iemand overtuigen, 

• iemand waarschuwen. 

 

Bekijk voor korte opdrachten ook het Werkblad Oefenen met situaties Spreken Programma I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Situatie 1  

  

Je bent in de apotheek om neusdruppels te kopen. Je bent heel erg verkouden: je hoest al twee weken en 

je neus zit verstopt. In de eerste week had je ook koorts. 

Bij de apotheek kom je een buurman tegen. Hij vraagt naar je gezondheid. 

Vertel hem over je klachten, hoe lang je al klachten hebt en wat je gaat halen bij de apotheek. Wat zeg 

je? 

 
 

De buurman vraagt: “Goedemorgen, hoe is het met jou?” 

Jij zegt:  

 

Situatie 2 

 

Je hebt een mobiele telefoon gekocht, maar hij doet het niet goed. Als je belt, is de verbinding zo slecht 

dat je de ander niet kan verstaan. Je wil graag een ander toestel. 

Je gaat terug naar de winkel en je bespreekt je klacht met de verkoper.  

Je vertelt welke telefoon je hebt gekocht en wanneer je hem hebt gekocht. Je vertelt wat het probleem is 

en wat volgens jou de oplossing is. Wat zeg je? 

 
 

Verkoper: "Goedemiddag, waarmee kan ik u helpen?” 

Jij zegt:  

  



 

 

Situatie 3 

 

Jij bent verkoper in een elektronicawinkel. Er komt een klant binnen die een tv wil kopen. De klant 

heeft 1000 euro te besteden. De klant vindt het belangrijk dat de kleuren heel helder zijn en dat het 

televisiescherm heel dun is. Ook wil de klant het verschil tussen OLED en QLED weten. 

 

Voor die prijs heb jij 2 televisies. Geef de klant advies en vertel welke tv de klant het beste kan kopen. 

Wat zeg je? 

 

Eigenschappen TV: 

  OLED       QLED 

Kleur:  Het verschil tussen zwart en wit is erg groot.  De helderheid van alle kleuren 

         is hoog. 

In een kamer De verschillen tussen kleuren is minder   De kleuren blijven – ook in 

met verlichting        een verlichte kamer – heel  

         helder. 

Dikte:  50 mm       70 mm  

      
 

Klant: "Goedemiddag, ik zoek een televisie. Hij mag ongeveer 1000 euro kosten. Ik vind het 

belangrijk dat de kleuren van het scherm afspatten! Oh ja, wat is eigenlijk het verschil tussen 

OLED en QLED?? 

Jij zegt:  

  



 

 

Situatie 4 

 

Je werkt bij een uitzendbureau. Vorige week heb je een gesprek gehad met iemand die een baan als 

verkoopster zocht. Je hebt gezegd dat je zou terugbellen als je een baan gevonden hebt. 

Je hebt inmiddels een passende vacature gevonden. Bel de werkzoekende. Je vertelt haar alle 

bijzonderheden. Zeg ook dat ze jou kan bellen als ze nog vragen heeft en sluit het telefoongesprek op 

een passende manier af. Wat zeg je? 

 
Bijzonderheden: 

Bedrijf:  H&M 

Werktijden: 9.00 – 18 uur 

Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag 

Bedrijfsleider: Mevrouw van Vliet (je moet je a.s. dinsdag bij haar melden) 

 

Werkzoekende: "Met Rachida" 

Jij zegt:  

 

 

Situatie 5 

 

Je volgt een cursus Nederlands. Vandaag is er een nieuwe cursist. Hij vraagt jou wat je makkelijk en 

wat je moeilijk vindt aan het leren van de Nederlandse taal. Hij wil ook weten waarom je deze 

onderdelen makkelijk en moeilijk vindt. Geef je klasgenoot twee voorbeelden. Wat zeg je? 

 
 

Klasgenoot: "Hallo, ik ben nieuw. Wat vind jij moeilijk aan het leren van Nederlands? En wat 

vind je makkelijk? En waarom is dat voor jou moeilijk of makkelijk? 

Jij zegt:  



 

 

 

Situatie 6 

 

Jouw buurman draait keiharde muziek.  Het is niet de eerste keer dat hij de muziek zo hard draait. Je 

hebt al aangebeld maar de buurman doet niet open. 

 
Bel de buurman op en zeg dat je boos bent. Vertel ook waarom je boos bent. Vraag of hij de muziek 

zachter zet. Zeg ook dat je morgenmiddag langs komt om te praten over een oplossing. Sluit het 

gesprek af. Wat zeg je? 

 

Buurman: "Met Tarik” 

Jij zegt:  

 

 

Situatie 7 

 

Je bent in de klas en de docent wil met de cursisten praten over een stelling. Jij krijgt als eerste de 

beurt. Geef je mening over die stelling en geef twee argumenten waarom je dat vindt. Wat zeg je? 

 
 

Docent: "Wonen in een dorp is leuker dan wonen in een stad." 

Jij zegt:  

  



 

 

 

Situatie 8 

 

Je werkt op de broodafdeling van een supermarkt. Vandaag start een nieuwe collega. Leg de collega uit 

wat hij/zij moet doen. De collega moet het brood snijden met een broodmachine: het brood moet op de 

aluminiumplaat aan de voorkant. Door op de groene knop te drukken, wordt het brood gesneden. Het 

brood gaat de machine in en komt er aan de voorkant weer uit. Dan moet de machine worden uitgezet 

met de rode knop. Vervolgens moet de collega het brood op de plank aan de bovenzijde leggen en de 

verpakking (plastic zak) er omheen doen. Daarna kan het brood in de schappen. Wat zeg je? 

 

 
 

Je legt de werkzaamheden uit aan de collega:  

 

  



 

 

Situatie 9 

 

Je hebt een filmpje bekeken van de Rijksoverheid over het klimaat: 

(https://www.youtube.com/watch?v=OqddM-tgHUk ) en je vindt het klimaat erg belangrijk. Jij 

probeert zuinig te zijn met energie. Je hebt een gesprek met een vriend en je vertelt hem waarom je het 

klimaat belangrijk vindt. Noem 2 dingen. Geef hem ook 2 tips hoe hij zuiniger met energie kan 

omgaan. Kijk naar de afbeelding. Wat zeg je? 

 
 

Jij zegt:  

 

Situatie 10 

 

Jij bent een vrouw en je bent net klaar met de opleiding Timmerman. Je hebt ook stage gelopen en een 

goede beoordeling gehad.  

Je vond het altijd vreemd dat de opleiding “Timmerman” heet en niet “Timmerman/-vrouw”. 

Nu zoek je een baan; je komt erachter dat je als vrouw gediscrimineerd wordt. De één zegt dat het te 

zwaar is en de ander zegt: “dat is toch niks voor een vrouw!” 

Je vertelt tegen een vriend dat je gediscrimineerd wordt en je geeft 2 argumenten waarom je dat vindt. 

Wat zeg je? 

 
 

Jij zegt:  

https://www.youtube.com/watch?v=OqddM-tgHUk


 

 

 

Situatie 11 

 

Je hebt op je werk een gesprek met je baas gehad. Je baas is erg tevreden over jou. Hij vindt dat je goed 

werkt. Hij wil graag dat je een cursus gaat volgen. Die cursus is een jaar lang op de donderdagavond. 

Als je die cursus hebt afgerond, kun je promotie krijgen. Jouw partner sport altijd op donderdagavond; 

dit betekent dat hij/zij een jaar lang op een andere avond moet gaan sporten. De kinderen zijn nog 

klein en zij kunnen nog niet alleen thuis zijn. 

Vertel de situatie tegen je partner en sluit af met een vraag. Wat zeg je? 

 
 

Jij zegt:  

 

Situatie 12  

 

Je zit op school en je vindt dat je erg veel huiswerk krijgt. Daardoor kom je in de problemen. Het lukt 

jou vaak niet om het huiswerk af te krijgen en je begrijpt ook niet alles. Je cijfers zijn daardoor niet zo 

goed.  

Je belt je docent en je legt de situatie uit. Je vraagt ook of het mogelijk is om minder huiswerk te 

krijgen. Wat zeg je? 

 
 

Jij zegt:  

  



 

 

Situatie 13 

 

Je docent is binnenkort jarig en dat gaan jullie vieren met de klas. Jullie hebben de taken verdeeld. Jij 

zorgt voor het eten en drinken. 

Tijdens een vergadering vertelt iedereen wat hij/zij heeft geregeld. Vertel de andere cursisten wat jij 

voor eten gaat maken en wat je te drinken wil geven. Je mag zelf iets bedenken. Wat zeg je? 

 
 

Cursist: "En Bilal, wat zijn jouw plannen?” 

Jij zegt:  

 

Situatie 14 

 

Gisteren ben je naar een concert geweest van je favoriete artiest. Jouw vriend(in) belt en ze is erg 

benieuwd hoe het concert was. Vertel hoe het concert was (denk hierbij aan geluid, aankleding, liedjes, 

publiek etc.).  Wat zeg je? 

 
 

Vriend(in): "En???? Hoe was het??? 

Jij zegt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Situatie 15 

 

Je hebt een functioneringsgesprek op je werk. Jouw leidinggevende stelt onderstaande vraag. 

Beantwoord de vraag. Je mag zelf iets bedenken. Wat zeg je? 

 
 

Leidinggevende: "Kun jij twee situaties noemen waar je trots op was in de afgelopen periode 

en waarom?" 

Jij zegt:  
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