
AANPASSING MONDELINGE EXAMENS VANAF 1 APRIL 2020 2F 

Beste student,  
 
Hierbij volgt een aangepaste instructie voor het mondelinge examens 2F. 
Hieronder lees je hoe he mondelinge examen 2F wordt afgenomen tijden de Corona-crisis. 
Examens vanaf 1 april zullen op deze manier worden afgenomen.  
 
De geplande examens van 17 maart en 19 maart zijn afgelast. Hiervoor zal een andere datum 
bekend worden gemaakt via https://www.dembozaak.nl/corona-update-mbozaak/. 
 
Let op! Opleidingen op niveau 2 en 3 volgen 2F instructie.  
Opleidingen op niveau 4 volgen de 3F instructie.  
 
Samenvatting: 
- Spreken, lever je aan middels videobestand. Zie uitleg en deadline in instructie.  
- Gesprekken voeren, je wordt gebeld in jouw tijdslot (<30 min eerder – 30 later>), instructie hierna. 
 
EXAMEN SPREKEN 
 

Instructie opdracht Spreken 2F 
 
Naam opdracht Nederlands Spreken 2F 

 
Niveau 2F 

MBO niveau 2 en 3 opleidingen 
 

Niveauduiding  Kan redelijk vloeiend en helder ervaringen, gebeurtenissen, meningen, 
verwachtingen, gevoelens onder woorden brengen over onderwerpen uit de 
(beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard. 
 

Vaardigheid Spreken – Monoloog houden (presentatie) 
 

Taak Kan in grote lijnen redenen en verklaringen geven voor eigen meningen, 
plannen en handelingen en kan een kort verhaal vertellen. Kan informatie 
verzamelen om over een onderwerp uit eigen interessegebied een 
voorbereide presentatie te geven. 
 

Tijdsduur 10 – 15 minuten 
 

Opdracht Presentatie: Loopbaanoriëntatie 
 

Presentatie Je maakt voor dit examen een filmpje van jouw presentatie. 
Je neemt jouw presentatie op met een camera, bijvoorbeeld van jouw 
telefoon of laptop. 
 

Voorwaarden  
• Duidelijk, bij voorkeur staand, in beeld 
• Duidelijk met gezicht herkenbaar 
• Voldoende geluidskwaliteit 
• Duurt niet langer dan 15 minuten totaal 
• Een duidelijke structuur van inleiding, kern en slot 
 

Opdracht Jouw presentatie gaat over jouw functioneren en toekomst in jouw vakgebied. 
Daarbij is het inzicht in jouw kwaliteiten en valkuilen van belang. Waar ben je 
goed in? Maak de groepsrollentest via http://www.123test.nl/groepsrollentest/. 
 
Beantwoord tijdens jouw presentatie de volgende vragen: 
• Voor welke rol had je de meeste punten? 
• Wat zijn jouw kwaliteiten volgens de test? 
• Herken je dit wel of niet? Leg uit. 
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• Voor welke rol had je de minste punten? 
• Wat vind je moeilijk in het communiceren/samenwerken met 
anderen/collega’s? 
• Hoe zou hieruit een conflict kunnen ontstaan? 
• En hoe zou je dit conflict kunnen voorkomen? 
• Wat kun je van anderen leren (personen met een andere team rol)? 
• Waarom is het belangrijk dat er binnen een organisatie mensen 
werken met verschillende kwaliteiten? 
• Welke werkzaamheden passen bij jou? 
• Welke baan zou je na deze opleiding graag willen krijgen? 
• Wat zijn daarbij jouw werkzaamheden? 
• Zou je nog een vervolgopleiding willen doen? Welke? 
 

Beoordeling • Structuur en inhoud (verdeling inleiding, kern, slot; inhoudelijke 
duidelijkheid). 
• Taalgebruik (verzorgd taalgebruik, begrijpelijkheid, 
publieksgerichtheid). 
• Non-verbale aspecten (houding, gebaren, mimiek, 
verstaanbaarheid, tempo, gebruik hulpmiddelen). 
• Indicatie voorbereiding en verwerkingstijd. 
 

Materialen Je mag jouw presentatie ondersteunen met een PowerPoint, maar dit is niet 
verplicht. 
 

Deadline Je levert jouw video-bestand uiterlijk 14 mei 2020 in via info@dembozaak.nl.  
Eerder mag natuurlijk ook. Mocht het verzenden door de bestandgrootte 
problemen opleveren, maak dan gebruik van we transfer via 
https://wetransfer.com/. 
 
Dit geldt voor alle studenten die in maart-juni 2020 hun mondelinge MBO 
examen spreken gepland hebben staan.  
Deze deadline staat los van jouw ingeplande examen Gesprekken voeren. 
 

 
EXAMEN GESPREKKEN VOEREN 
 
Instructie opdracht Gesprekken voeren 2F 
 
Naam opdracht Nederlands Gesprekken voeren 2F 

 
Niveau 2F 

MBO niveau 2 en 3 opleidingen 
 

Situatie  Je hebt gesolliciteerd op een vacature die aansluit bij jouw opleiding. De 
sollicitatiecommissie is nieuwsgierig geworden naar jou. Misschien ben jij 
wel die werknemer waar ze naar op zoek zijn.  
Je wordt gebeld voor een telefonisch sollicitatiegesprek via 
Whatsapp. 
 

Vaardigheid Gesprekken voeren  
 

Tijdsduur 10 – 20 minuten 
 

Opdracht Je hebt het sollicitatiegesprek met de HR-manager. Het gesprek zal de 
volgende onderdelen moeten bevatten: 

- Geef minimaal twee redenen waarom jij de baan graag wil hebben;  
- Maak met minimaal twee voorbeelden uit werk/stage duidelijk dat je 

geschikt bent voor de baan;  
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- Je kunt sterke punten en minder sterke punten van jezelf noemen; 
- Je stelt zelf een paar vragen over de baan. 

 
 

Voorwaarde Zorg dat je een ID-bewijs bij de hand hebt.  
Middels Whatsapp-videogesprek legitimeer jij je.   
 

Vacature 
waarop je 
reageert  
 

Net afgestudeerde MBO-ers gezocht door heel Nederland  
Vacaturenummer : 2012-5060  
Aantal beschikbare vacatures : 5  
Locatie : landelijk  
Uren per week : in overleg  
Werktijden : in overleg  
Salarisindicatie : Branche CAO  
Aanvangsdatum : Per direct  
 
Omschrijving  
Voor verschillende instellingen en bedrijven zijn wij op zoek naar jou. Je 
kunt werken bij profit en non-profit organisaties.  
  
Onze werkwijze is persoonlijk en voor ons is het belangrijk om te weten 
waar jouw passie ligt en waar jij écht enthousiast van wordt. Detaflex biedt 
je de mogelijkheid om te werken bij de leukste organisaties met zekerheid 
van een dienstverband en diverse scholingsmogelijkheden. Het salaris is 
conform CAO. De reiskostenvergoeding is 0,19 cent per kilometer en 
verder bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden die op jouw 
persoonlijke wensen worden afgestemd. Ook wordt de balans tussen werk 
en privé niet uit het oog verloren. Ben je nieuwsgierig geworden of heb je 
interesse? Neem dan snel contact met mij op! 
 
Functie-eisen  
• Je hebt minimaal een (bijna) afgeronde MBO-opleiding;  
• Je hebt ervaring binnen de sector of hebt op een andere manier ervaring 
opgedaan met de doelgroep;  
• Je bent communicatief sterk, enthousiast, zelfstandig, flexibel en kan je 
het werk snel eigen maken; 
• Je beheerst de Nederlandse taal goed, zowel in woord als schrift. 
 
Detaflex is een detacheringsbureau dat zich heeft gespecialiseerd in het 
oplossen van bezettingsproblemen bij haar opdrachtgevers.  
Voor aanvulling van onze pool zijn we op zoek naar (bijna) gediplomeerde 
MBO-ers voor verschillende branches. Zij worden ingezet op de 
opengevallen diensten bij de grotere organisaties, maar ook voor langere 
periodes (op rooster of op projectbasis). 
Wil je in korte tijd veel ervaring op doen bij verschillende afdelingen, 
organisaties en instellingen. Dan is dit echt wat voor jou. Een superjob als 
je van afwisseling houdt of indien je jouw ervaring in korte tijd flink wilt 
verbreden! 
 
Benodigde rijbewijzen 
Je bent in bezit van rijbewijs B en beschikt over eigen vervoer.  
 
Overige opmerkingen  
Contactpersoon:  Marieke van de Kraats  
Telefoon contactpersoon: 030-28123413 
E-mail contactpersoon: m.vdkraats@detaflex.nl 
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Toegestane 
hulpmiddelen 

Aantekeningen van de voorbereiding. 
De kandidaat mag pen en papier gebruiken voor aantekeningen tijdens het 
gesprek. 
 

Beoordeling Je wordt beoordeeld op niveau 2F.  
De volgende punten worden beoordeeld. 
 
Inhoudskenmerken: 
• Geeft minimaal twee redenen waarom hij de baan graag wil hebben;  
• Maakt met minimaal twee voorbeelden uit werk/stage duidelijk dat hij geschikt 
is voor de baan;  
• Kan sterke punten van zichzelf noemen en minder sterke punten;  
• Stelt zelf een paar vragen over de baan. 
 
Taalspecifieke kenmerken: 
• beurten nemen en bijdragen aan samenhang; 
• afstemming op doel; 
• afstemming op gesprekspartner(s); 
• woordgebruik en woordenschat; 
• vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing. 

 
Deadline Je wordt gebeld in het tijdslot welke met jou is afgestemd. Zorg dat je 

dit telefoontje niet mist. Je wordt gebeld op het nummer wat jij bij ons 
is opgegeven bij jouw aanmelding.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


