Lijst gespreksthema’s

1. Eigenschappen van het individu
 uiterlijk
 karaktertrekken, persoonlijkheid
 kleding, mode
2. Vriendschap, relaties
 vriendschap
 contacten tussen medestudenten, medewerkers
 partnerrelaties
3. Gezin, familie
 gezin, familie van de kandidaat
 arbeidsverdeling binnen het gezin ( huisvrouw - huisman)
 samenleving van meerdere generaties, situatie van de ouderen
4. Woning, woonomgeving






woning/ huis van de kandidaat
woninginrichting, meubels
huishoudelijk werk en huishoudelijke apparaten
woonplaats
stad of dorp – voor- en nadelen

5. Onderwijs, schoolsysteem





opleiding, school- en studie-ervaringen van de kandidaat
het Hongaarse schoolsysteem
ervaringen met het leren van vreemde talen
rol van vreemde talen in het alledaagse leven

6. Werk
 beroepen, kansen op de arbeidsmarkt
 de populairste beroepen
 zoeken naar werk
7. Feesten
 feesten in de persoonlijke sfeer (verjaardag, familiefeesten)
 Sinterklaas, Kerstmis en Pasen
 nationale feestdagen

8. Vrije tijd - cultuur







lezen (boeken, kranten, bibliotheek, internet)
tv, video, bioscoop
hobby’s (huisdieren, tuinieren, klussen), feestjes
muziek (concert, opera, muziek maken)
theater
musea, tentoonstellingen

9. Sport
 sportactiviteiten
 lievelingssporten van de kandidaat
 mogelijkheden om aan sport te doen
10. Gezondheid
 gezond en ongezond eten en drinken
 kenmerken van gezond leven
 alledaagse ziekten, bij de dokter en tandarts
11. Dienstverlening





horecabedrijven
dienstverlening, reparaties
hulpverlening
bank (manieren van betalen, bankpasje, leningen)

12. Boodschappen doen
 dagelijkse boodschappen, levensmiddelen
 winkelcentra, supermarkten, winkeltje op de hoek, inkopen via internet
 waar, wat, hoe vaak, met wie doet de kandidaat boodschappen
13. Verkeer





woon - werkverkeer van de kandidaat
openbaar vervoer (lokaal en interlokaal), bus, trein, boot, enz.
individuele verkeersmiddelen (auto, motorfiets, brommer, fiets)
voor- en nadelen van de verschillende verkeersmiddelen

14. Reizen in binnen- en buitenland






reisvoorbereidingen
accommodatie, reserveringen
voor- en nadelen van verschillende verkeersmiddelen
populaire reisdoelen
reisherinneringen

15. Het weer, de seizoenen, het milieu
 weer, seizoenen
 milieuvriendelijk verkeer en milieuvriendelijk boodschappen doen
16. Telecommunicatie
 post
 telefoneren, GSM
 e-mail, internet
17. Hongarije
 Hongarije als reisdoel
 woonplaats van de kandidaat
 belangrijkste toeristische trekpleisters in Hongarije
18. Nederland en België
 belangrijkste aardrijkskundige feiten, feesten
 persoonlijke belevenissen en herinneringen

Spreekvaardigheid

1. Persoonlijk gesprek

Na zich wederzijds voorgesteld te hebben moet u met de examinator een
persoonlijk gesprek voeren op grond van de door hem/ haar gestelde vragen.
COMPUTERS, TELECOMMUNICATIE

1. Gebruikt u een computer thuis of op uw werk/school? Zo wel, waarvoor?
2. Kan men in uw baan/studie wel zonder computer? Waarom wel of waarom niet?
3. Heeft u ooit iets gekocht via internet? Wat denkt u, wat zijn de voor- en nadelen
van dit soort boodschappen doen?
4. Krijgt en/of schrijft u soms een aanzichtkaart (bv. als u op vakantie bent of met
Kerstmis)?
5. Hoe blijft u in contact met vrienden en familieleden die u niet zo vaak ontmoet?
Telefoneert u of schrijft u vaak e-mails?

2. Gesprek naar aanleiding van een afbeelding
INSTRUCTIE BIJ SPREEKVAARDIGHEID DEEL 2
U krijgt twee reeks plaatjes en moet zelf bepalen over welk van de twee u wilt
praten. Beschrijf eerst de afbeeldingen in een paar samenhangende zinnen en
voer daarna een gesprek met de examinator.
HET WEER EN DE SEIZOENEN

HET WEER EN DE SEIZOENEN

1. Welke seizoenen ziet u op het plaatje?
2. Waarom vinden de meeste mensen het voorjaar zo mooi en waarom gaan veel
mensen in het najaar graag in de bossen wandelen?
3. In Zuid-Europa houden veel mensen een siësta. Wat denkt u, waarom?
4. Waarom zegt men dat in Hongarije in de laatste jaren het weer buitengewoon was
in de zomer?
5. Wat denkt u, waarom heeft men in Europa een zomertijd en een wintertijd?

3. Rollenspel

INSTRUCTIE BIJ SPREEKVAARDIGHEID DEEL 3:
U moet op grond van de instructies een gesprek voeren met de examinator.

-

STUDEREN
INFORMATIE GEVEN

BLAD KANDIDAAT

U heeft onlangs kennis gemaakt met een Nederlandse medestudente. Zij stelt u
vragen over uw studie en examens.
U studeert aan de Technische Universiteit architectuur en zit midden in een drukke
examenperiode.
Geef antwoord op de vragen van de medestudente.

BLAD EXAMINATOR
Uw heeft kennis gemaakt met een medestudent. Vraag hem:







aan welke universiteit/faculteit en wat hij studeert
in welk studiejaar hij zit
hoeveel examens hij in deze examenperiode heeft
of hij schriftelijke of mondelinge examens de voorkeur geeft, en waarom
welk(e) vak(ken) hij interessant vindt
welk(e) vak(ken) hij moeilijk/makkelijk vindt

