
Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1  
 
 
Per ERK-niveau en descriptor zijn voorbeelden opgenomen van mogelijke eindexamenopgaven.  
 
3.1 Toelichting bij de voorbeelden 
 
Onder opgave wordt hier verstaan de combinatie van tekst en vraag of vragen. Deze voorbeelden zijn 
gekozen uit de in de afgelopen jaren afgenomen eindexamens moderne vreemde talen. In het bestek 
van deze syllabus kan natuurlijk maar een beperkt aantal voorbeelden worden gegeven. Daarom is 
de keuze van de voorbeelden verspreid  over alle moderne vreemde talen. 
De voorbeelden zijn wat betreft soorten vragen en teksten niet uitputtend; zij dienen allereerst om een 
aanduiding van de verschillende niveaus te geven.  
De voorbeelden hebben betrekking op de niveaus A2-B1-B2-C1 en zijn ingebed in het 
indelingssysteem van Taalprofielen. Als houvast staan voorafgaand aan de voorbeeldopgaven de bij 
het niveau behorende tekstkenmerken en strategieën. 
Op niveau C1, bij de descriptor instructies lezen, ontbreekt een voorbeeld. Tot nu toe bevatten de 
examens geen opgave op dit zeer gespecialiseerde terrein.  
 
 
3.2 De voorbeelden 
 

Niveau: A2 
 
Beheersingsniveau:  
Kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke voorspelbare informatie vinden in 
eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu's en dienstregelingen. Kan korte, 
eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen. 
 
Tekstkenmerken receptief Strategieën 
 
 onderwerp  

Alledaags, bekend en concreet. 
 
 woordgebruik en zinsbouw 

Hoogfrequente woorden en woorden bekend uit 
de eigen taal of behorend tot internationaal 
vocabulaire. Teksten zijn eenvoudig en helder 
van structuur. 
 
 tekstindeling 

De indeling geeft visuele ondersteuning bij het 
begrijpen van de tekst. 
 
 tekstlengte  

Korte teksten. 
 

 
 signalen herkennen en interpreteren  

Kan op basis van een idee over de betekenis 
van het geheel van korte teksten over 
alledaagse en concrete onderwerpen, de 
waarschijnlijke betekenis van onbekende 
woorden uit de context afleiden. 
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A2 
Correspondentie 

lezen 
Kan korte eenvoudige  
e-mail of fax begrijpen 

Dear f-mail Engels 

 
 
Waarom was de vader van Alexandra zo woedend? 
 
A Een aap had zijn nieuwe auto beschadigd. 
B Hij reed bijna een aap dood. 
C Zijn kinderen lachten hem uit omdat hij schrok van een aap. 
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A2 Oriënterend lezen Kan specifieke 

informatie vinden en 
begrijpen in eenvoudig 
alledaags materiaal 

Visites Frans 

 
 

   Tijdens de herfstvakantie in oktober wil je op woensdagochtend een bezoek brengen aan de 
“Grotte d’Oselle“. 

 Kan dat? Zo ja, schrijf op vanaf hoe laat je er dan terecht kunt. Zo nee, citeer de eerste twee 
woorden van de zin waarop je je antwoord baseert. 
 

VISITES 
Tous les jours du 1er avril au 1er novembre: 

 
Avril – mai:   9h à 12h et 14h à 18h. 
Juin:      9h à 18h sans interruption. 
Juillet – août:    9h à 19h sans 

interruption. 
Septembre:   9h à 12h et de 14h à 17h. 
Octobre: le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
     en semaine de 14h30 à 17h. 
 
Renseignements: Grotte d’Oselle 
B.P. 67 25410 
Saint-Vit 
Téléph.: 03.81.63.62.09 
Fax: 03.81.63.88.52 
 
VISITE SANS FATIGUE NI DANGER (parcours plat – 
chemins cimentés) – température idéale: + 13.  
 
SITUATION: au bord du Doubs, sur la commune  
de ROSET-FLUANS 
 
LA GROTTE D’OSELLE est membre de l’ISCA (association internationale des grandes 
grottes mondiales). 
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A2 Lezen om informatie 

op te doen 
Kan specifieke 
informatie begrijpen in 
eenvoudige teksten 

Bild Sport Duits 
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A2 Lezen om informatie 

op te doen 
Kan de hoofdlijn 
begrijpen van 
eenvoudige teksten in 
een tijdschrift, krant of 
op een website 

La passion du 
husky 

Frans 

 

La passion du husky 

 
 

 «Depuis tout petit, je disais à mon père 
qu’un jour je serais le propriétaire de 
plusieurs huskys». Depuis six ans, Pascal 
Fontaine a réalisé son rêve. Aujourd’hui il est 
éleveur2) de Siberian Huskys. Le deuxième 
de France, en termes de pureté de la race. 
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 C’est seulement à l’âge de 34 ans qu’il a 
acheté son premier husky. Il devait d’abord 
convaincre Alix, sa fille. «Quand j’étais petite, 
les huskys me rendaient nerveuse parce 
qu’ils ressemblent beaucoup aux loups3). Je 
paniquais quand je les voyais», dit-elle. 
«Mais un jour, quand j’étais plus grande, j’ai 
quand même accompagné mon père chez un 
éleveur2) parisien. Très vite j’ai vu Nikky, une 
jeune husky. J’ai voulu la ramener à la 
maison tout de suite. Seulement, je n’ai pas 

voulu la séparer de Nome, son petit frère. 
Alors nous sommes rentrés à la maison avec 
deux chiens…» 
 Au bout de deux ans la famille avait cinq 
chiens, et maintenant ils vivent avec seize 
huskys. 
 Les chiens des Fontaine sont loups3) à 
90%. Ils gagnent régulièrement des prix  
internationaux de beauté. Les petits chiens 
sont vendus à 800 euros, mais la famille 
Fontaine ne vend pas les chiens à n’importe 
qui. Les chiens méritent le respect et il faut 
les aimer. «Je choisis leur famille adoptive», 
dit Pascal. «Je ne les vendrai pas à 
quelqu’un qui vit en appartement parce que 
les huskys ont besoin de courir.» 

 
          «Fémina, La Voix du Nord» 
noot 2  un éleveur = een fokker 
noot 3 un loup = een wolf 
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1 «Pascal Fontaine … son rêve» (ligne 4) 

Quel était le rêve de Pascal Fontaine? 
Il voulait 
A avoir des huskys. 
B devenir champion de France avec ses chiens de race. 
C faire le même métier que son père. 
D habiter en Sibérie. 

 
  2 «C’est seulement … premier husky.» (lignes 8-9) 

Pourquoi est-ce que Pascal Fontaine a acheté son premier husky aussi tard? 
A   Il avait peur du côté agressif des huskys. 
B   Il n’avait pas assez d’argent pour acheter un husky. 
C   Son appartement était trop petit. 
D   Son enfant avait peur des huskys. 

 
  3 «Mais un … deux chiens…» (lignes 15-23) 

 Schrijf de naam op van de persoon die dit allemaal vertelt. 
 

  4 Que lit-on sur Pascal Fontaine dans les lignes 27-37? 
Pascal Fontaine 
A   ne gagne pas assez d’argent avec la vente de ses chiens. 
B   ne veut pas vendre ses chiens, parce qu’il les aime trop. 
C   vend ses chiens seulement aux personnes qui s’en occupent bien. 
D   vend ses petits chiens assez vite, parce qu’ils sont très demandés. 
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A2 Instructies lezen Kan eenvoudige goed 

gestructureerde instructies 
begrijpen 

Royal mail Engels 

 
 
Hieronder zie je een afbeelding van een plastic zakje dat de Royal Mail (de Engelse PTT) je heeft 
toegestuurd. In het zakje zit een beschadigde envelop die aan jou gericht is. Daarin hadden 2 kaartjes 
voor een musical moeten zitten. Die zijn weg! 

    
   Schrijf op wat je nu volgens de tekst op het zakje moet doen. 

 

 
 

 8


	Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1  
	3.1 Toelichting bij de voorbeelden 
	3.2 De voorbeelden 
	Niveau: A2 


