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Wat ga je doen? 
Voor het examen Engels Spreken B1 geef je een presentatie over je stage. 
 
Je geeft een presentatie over een stage die je gedaan hebt. Je geeft de presentatie aan 
‘internationale medestudenten’. Het doel van je presentatie is je publiek te informeren over  
jouw stageperiode. 
 
 
Hoe ziet het examen eruit? 
De presentatie moet tussen de 5 en 7 minuten duren.  
De volgende punten moeten tijdens de presentatie aan bod komen: 
 
1. Vertel waar je stage hebt gelopen. 

2. Geef een beschrijving van het bedrijf/de instelling waar je stage hebt gelopen. 

3. Vertel wanneer en hoe lang je stage hebt gelopen. 

4. Vertel welke verwachtingen je voorafgaand aan de stage had. 

5. Vertel wat je tijdens je stage allemaal hebt gedaan. 

    Beschrijf hoe je deze dingen hebt aangepakt. 

6. Beschrijf het belangrijkste wat je tijdens je stage geleerd hebt.  

    Licht toe waarom je dit belangrijk vond om te leren. 

7. Vertel wat je vindt van je stage. Leg ook uit waarom je dit vindt. 

 

Je beantwoordt ook vragen vanuit het publiek na je presentatie. Dit hoort niet bij de spreektijd. 

 
 
Hulpmiddelen 

- een woordenboek (alleen bij de voorbereiding) 
- aantekeningen in steekwoorden: je mag niet voorlezen 
- presentatiemateriaal (zoals PowerPoint, Keynote of Prezi) 
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Beoordeling  
De taalassessor beoordeelt je spreekvaardigheid op niveau B1. Die beoordeling gaat in drie 
stappen: de precondities, de niveaubepaling en de cijferbepaling. Die stappen staan hieronder 
uitgewerkt.  
 
De precondities  
Dit zijn de voorwaarden waaraan je examen moet voldoen. Deze precondities zijn:  
 

- de opdrachten zijn in het Engels gesproken;  
- de opdrachten zijn voldoende verstaanbaar;  
- je hebt minimaal 80% van de totale opdracht uitgewerkt;  
- je presentatie duurt 5 tot 7 minuten.  

 
Wanneer je examen niet voldoet aan al deze precondities, gaat de beoordeling niet verder en is 
het eindcijfer een 1,0.  
 
De niveaubepaling [B1]  
Je moet laten zien dat jouw spreekvaardigheid minimaal voldoet aan de volledige onderstaande 
omschrijving:  
 
Coherentie  
Je gebruikt veelvoorkomende voegwoorden en eenvoudige en iets moeilijkere verwijswoorden 
(bijv. ‘which’ en ‘whose’) bijna altijd correct. Je brengt opbouw aan op een redelijk complexe 
manier (bijv. door te vertellen op volgorde van activiteiten of volgorde van tijd). Je mag dan nog 
af en toe fouten maken.  
 
Woordenschat en woordgebruik  
Je gebruikt een redelijk gevarieerde woordenschat. Je mag daarin soms nog een fout maken.  
Je gebruikt lidwoorden correct. Alleen in gevallen die typisch zijn voor het Engels maak je nog 
weleens fouten (bijv. ‘play the piano’, ‘he is a taxi driver’ of ‘climb Mount Everest’). Je gebruikt 
veelvoorkomende combinaties van voorzetsels meestal correct.  
 
Grammaticale correctheid  
Je maakt weinig fouten met de woordvolgorde, werkwoordsvormen en werkwoordstijden.  
Bij onregelmatige werkwoorden die weinig voorkomen mag je nog vaak fouten maken.  
 
Vloeiendheid  
Je maakt korte, vloeiende zinnen. Je spreektempo is vrijwel normaal.  
 
Uitspraak  
Je bent duidelijk verstaanbaar. Je mag nog af en toe een fout in de uitspraak maken.  
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We’re going to do the presentations in small groups of max. 4 people.  
 
 
Class 3A Class 3B 

Group 1 

1. Kirsten 

2. Lisanne  

3. Jasper 

4. Max 

Group 1 

1. Tessa 

2. Claudia 

3. Manouk 

4. Ryanne 

Group 2 

5. Astrida 

6. Karlijn 

7. Tsjalling  

8. Pieter 

Group 2 

5. Pascal  

6. Huib 

7. Hanneke 

8. Rutger 

Group 3 

9. Jikke 

10. Jan  

11. Maurits 

Group 3 

9. Benthe  

10. Matthieu 

11. Mark  

Group 4 

12. Brenda 

13. Sofie 

14. Damon 

Group 4 

12. Dex 

13. Petra 

14. Krzystof 

 
Mind, this is also the order in which you’ll be doing your other speaking exam 
(conversations)! Please check your study guide for dates and times!!! 


