
 

 

 

 

Lijst gespreksthema’s 



 

 
1. Het individu 

 uiterlijk  

 karaktertrekken, persoonlijkheid 

 de ideale man/ vrouw 

 kleding (stijl, gewoontes) 

 mode, cosmetica 

2. Vriendschap, relaties 

 vriendschap 

 contacten tussen medestudenten, collega’s 

 partnerrelaties 

3. Gezin, familie 

 gezinsmodellen (aantal kinderen, eenoudergezin) 

 arbeidsverdeling binnen het gezin (huisvrouw – huisman) 

 samenleving van meerdere generaties 

4. Mens en maatschappij 

 sociale voorzieningen (pensioen, ziekteverzekering, WW) 

 maatschappelijke bewegingen (civiele organisaties, clubs, verenigingen) 

 veiligheid, criminaliteit 

 werkloosheid 

5. Woning 

 woning/ huis, gemeente 

 woninginrichting, meubels, leefmilieu 

 huishoudelijk werk en huishoudelijke apparaten 

 vaste lasten, woningonderhoud 

 droomhuis  

6. Woonomgeving 

 stad of dorp 

 flat of eengezinswoning, koophuis, huurhuis, op kamers, studentenhuis 

 hoe kom je aan een woning 

7. Feesten 

 feesten in de persoonlijke sfeer (verjaardag, familiefeesten) 

 Sinterklaas, Kerstmis, Pasen 

 nationale feestdagen 

 gewoontes bij feesten 

8. Vrije tijd - lezen, tv, video, bioscoop 

 lezen (boeken, kranten, bibliotheek, internet) 

 tv, video, bioscoop  

 lezen of tv kijken 

 tv kijken of naar de bioscoop 

9. Vrije tijd - cultuur 

 muziek (concert, opera, muziek maken) 

 theater 

 musea, tentoonstellingen 



 

 

10. Vrije tijd 

 uitgaan 

 informele bijeenkomsten 

 hobby’s, huis- en troeteldieren 

 kamerplanten, tuinieren, klussen, knutselen („doe het zelf”) 

11. Onderwijs, schoolsysteem 

 schoolsysteem, type scholen in Hongarije 

 schoolsysteem, type scholen in Nederland/België 

 opleiding, school- en studie-ervaringen 

 hoger onderwijs 

 andere mogelijkheden van bij- en omscholing 

 studentenuitwisseling en –mobiliteit 

12. Vreemde talen, taalonderwijs 

 rol en noodzaak van vreemde talen 

 mogelijkheden van talen leren 

 ervaringen met talen leren 

13. Werk en het individu 

 werktijden (deeltijdwerk, gelegenheidswerk, ploegendienst, meerdere banen) 

 werk zoeken 

 populaire beroepen 

 werken in het buitenland (voor- en nadelen) 

 carriëre en/of gezin 

14. Werk en de maatschappij 

 het aanzien van verschillende beroepen 

 werkloosheid, voorzieningen 

 schoolverlaters op de arbeidsmarkt 

15. Sport 

 sportactiviteiten en lievelingssporten van de kandidaat 

 mogelijkheden om aan sport te doen 

 wedstrijdsport, extreme sporten, gevaren van sport 

16. Gezondheid 

 gezond en ongezond eten, levensmiddelen 

 kenmerken van gezond leven 

 gezondheidszorg 

 alledaagse ziekten, bij de dokter en tandarts 
17. Ziekte 

 vaak voorkomende ziektes (kanker, hartinfarct, AIDS) – en wat we ertegen kunnen 
doen 

 verslavingen (alcohol, drugs, roken) 

 psychosomatische ziekten, stress 

 gehandicapten - integreren of segregeren 

18. Dienstverlening 

 horecabedrijven 

 bank (manieren van betalen, bankpasje, leningen) 

 reparaties en onderhoud 

 andere soorten dienstverlening 

 hulpverlening (bijv. ambulance, politie) 
 



 

19. Boodschappen doen 

 dagelijkse boodschappen, levensmiddelen 

 aanschaffen van duurzame consumptiegoederen 

 type winkels (winkelcentra, supermarkten, winkeltje op de hoek, 
postorderbedrijven, e-commerce) 

 aanbiedingen, uitverkoop, rol van de reclame 

20. Verkeer 

 openbaar vervoer in de stad (ook taxi) 

 interlokaal openbaar vervoer (ook schip, vliegtuig) 

 individuele verkeersmiddelen (auto, motorfiets, brommer, fiets) 

 verkeersproblemen (openbaar vervoer) 

 verkeersproblemen (individuele verkeersmiddelen) 

21. Reizen in binnen- en buitenland 

 voorbereidingen (nodige documenten, verzekering, inentingen) 

 geliefde reisdoelen, vakantieactiviteiten 

 soorten reizen (vakantie, dienstreis, zakenreis, studiereis, conferenties) 

 verzorgde reizen - ja of nee  

 talenkennis en reizen 

22. Het weer, de seizoenen, milieu 

 weer, seizoenen 

 milieuproblemen (vervuiling van water, lucht, bodem, lawaai, gat in de ozonlaag, 
globale opwarming) 

 milieuvriendelijk huishouden (geselecteerd huisvuil, energiebesparing ) 

 milieuvriendelijk verkeer 

23. Telecommunicatie 

 telefoon (ook GSM), fax 

 computer (e-mail, internet) 

 rol van de computer in ons leven 

24. Hongarije 

 woonplaats van de kandidaat 

 belangrijkste toeristische trekpleisters in Hongarije 

 belangrijkste culturele attracties in Hongarije 

 de wereld en Hongarije – Hongarije en de EU 

25. Nederland en België 

 belangrijkste aardrijkskundige feiten 

 feesten 

 vakantie in Nederland/ België 

 Nederland en het water (polders, Afsluitdijk, Deltawerken) 



 

 

 

 

 

Spreekvaardigheid 

 

 



 

 

1. Persoonlijk gesprek 
  
 
Instructie: 
 

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

 

STRESS EN GEZONDHEID 

1. Welke kenmerken van stress of overspanning heeft u al bij uzelf gemerkt? 

2. Wat doet u als u het gevoel hebt dat u overspannen bent en nu echt de tijd moet 
nemen om bij te komen? 

3. Welke stressfactoren zijn er in uw leven?  

4. Wat heeft u gedaan om stressfactoren te vermeiden? 

5. Is het u al gelukt een gestresste vriend of familielid te helpen? Wat heeft u gedaan 
of gezegd? 



 

2. Gesprek naar aanleiding van een afbeelding 
 
 
Tekstproductie, uitgegaan van afbeeldingen 
 
Spreek over het onderwerp aangeduid op de plaatjes. U hebt 4-5 minuten de tijd voor 
uw spreekbeurt. Na een korte beschrijving van de plaatjes moet u gedetailleerd en 
vanuit een algemeen gezichtspunt de aan het onderwerp gerelateerde problemen 
toelichten. U kunt ook nader ingaan op de gelijkenissen en verschillen van de 
benadering van het probleem (bv. in Hongarije en in Nederland/Vlaanderen). 
 

WATERSPORT 
 



 

 

3. Rollenspel 
 
Instructie: 
 

U moet op grond van de instructies een gesprek voeren met de examinator. 
 

 

THEATERBEZOEK  

EEN UITNODIGING AFWIJZEN 

 

 
BLAD KANDIDAAT 

 

U bent met vakantie in Nederland en logeert bij uw vrienden in Den Haag. Ze 

stellen voor om vrijdagavond samen naar het theater te gaan om naar een 

tragedie van de zeventiende eeuwse auteur Vondel te kijken.  

U wilt echter op het voorstel niet ingaan 

 

• u vertelt wat u vrijdag overdag van plan bent om te doen (iets zeer 

vermoeiends!) 

• geen geschikte kleren meegenomen (geef details) 

• moeilijkheden met de taal 

• stel een ander cultureel programma voor  

 

BLAD EXAMINATOR 

 

Probeer uw vriend/in te overtuigen, om mee te gaan 

• avondjurk/donker pak is echt niet nodig 

• u vertelt graag, waarover het stuk gaat 

• accepteer het voorstel van uw vriend/in 

 

 


