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TUL – Half gevorderd 
 
Het examen bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
Grammatica 25 minuten 
Bij dit onderdeel wordt expliciet de kennis van de grammatica getoetst die op dit 
niveau bekend verondersteld kan worden. Men kan hierbij o.a. denken aan werkwoorden 
met vaste voorzetsels, adjectiva, scheidbare werkwoorden, de verschillende 
functies van ‘er’. 
 
Schrijven 60 minuten 
De kandidaat moet een tekst schrijven van 200-230 woorden. Hij/zij kan kiezen uit 
drie titels die enigszins worden toegelicht. Gelet wordt op verwerking van de opdracht, 
opbouw, woordgebruik, spelling en interpunctie. Er mag een woordenboek worden 
gebruikt. 
 
Luisteren 35 minuten 
Dit onderdeel bestaat uit drie elementen: een interview, fragmenten van de radionieuwsdienst 
en een korte lezing. De kandidaat luistert twee maal naar elk fragment 
op de band. De fragmenten zijn de tweede keer gepauzeerd. De kandidaat moet 
hierover ongeveer 17 meerkeuzevragen beantwoorden. De kandidaat kan de band niet 
stoppen. Het gebruik van een woordenboek is niet toegestaan. Het betreft bewerkte 
teksten. 
 
Spreken 10-15 minuten 
De kandidaat krijgt twee stellingen voorgelegd. Van die twee stellingen kiest hij/zij er 
één uit om over te praten. Tijdens het gesprek wordt er gelet op communicatieve 
vaardigheden, constructies, woordkeus, beheersing vocabulaire en uitspraak. Dit 
onderdeel duurt 10-15 minuten. 
 
Lezen 50 minuten 
Dit onderdeel bestaat uit drie leesteksten met 15 meerkeuzevragen. Het gebruik van 
een woordenboek is niet toegestaan. Het betreft bewerkte teksten uit Nederlandse 
kranten en tijdschriften. 
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Voorbeelden voor het onderdeel Grammatica 
 
Kies het juiste woord 
1. _____ zijn de kinderen van mijn zus. 
a. Deze  b. Die   c. Dat   d. Daarom 
 
2. Ik heb het _____ boek in één dag gelezen. 
a. heel   b. alle   c. helemaal  d. hele 
 
3. _____ de boeken van Harry Mulisch vind ik prachtig. 
a. Alle  b. Allemaal  c. Al   d. Heel 
 
4. Ik voel me niet zo lekker. _____ ga ik vanmiddag niet mee naar het strand. 
a. Omdat  b. Daarom  c. Daarvoor  d. Want 
 
Sleutel 
1. c 
2. d 
3. c 
4. b 
 
 
Voorbeelden van titels voor het onderdeel Schrijven 
 
Schrijf een tekst van ongeveer 200 woorden over één van de onderstaande 
onderwerpen. 
 
Onderwerp 1 
Je vriendin wil deze zomer op vakantie naar Nederland. Ze vraagt jou om iets te 
vertellen over Nederland. Wat vind je van Nederland en de Nederlanders? 
 
Onderwerp 2 
Niet de ouders, maar de kinderen bepalen tegenwoordig wat er thuis gebeurt. In veel 
gezinnen is het niet zo dat de ouders bepalen wanneer de televisie aangaat of hoe laat 
de kinderen thuis moeten zijn. Steeds vaker mogen de kinderen meebeslissen. Wat 
vind jij daarvan? Zijn ouders de baas in huis of mogen de kinderen meebeslissen? 
 
 
 
Voorbeelden van stellingen voor het onderdeel Spreken 
 
Alle jonge mannen moeten verplicht een kookcursus volgen. 
 
Het opvoeden van kinderen is de taak van de moeder. 


