
AANPASSING MONDELINGE EXAMENS VANAF 1 APRIL 2020 3F 

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. 
Opleidingen op niveau 4 volgen de Nederlands 3F en Engels A2 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 NEDERLANDS SPREKEN 
 

Instructie opdracht Spreken 3F 
 
Naam opdracht Nederlands Spreken 3F 

 
Niveau 3F 

MBO niveau 4 opleidingen 
 

Niveauduiding  Kan een verhaal vertellen met een inleiding, een kern en een slot. Kan 
informatie verzamelen en een presentatie geven met argumenten voor of 
tegen een bepaald standpunt, of voor- en nadelen van diverse opties. Kan 
vragen naar aanleiding van verhaal of presentatie vloeiend en spontaan 
beantwoorden. 

Vaardigheid Spreken  
Taak Een overtuigende presentatie houden waarbij informatie en een spreekdoel 

wordt gegeven Je gaat een overtuigende presentatie houden (betoog). Het 
onderwerp hiervoor mag jezelf kiezen, maar is in ieder geval geformuleerd als 
(vraag)stelling. 
 

Tijdsduur 15 minuten 
Opdracht Presentatie/betoog (onderwerp eigen keuze) 
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 Je presentatie moet wel een duidelijke structuur hebben: 
In de presentatie komen de volgende onderdelen aan de orde: 
Inleiding 
• informatie over het onderwerp van de (vraag)stelling; 
Middenstuk 
• jouw eigen standpunt/mening over de (vraag)stelling; 
• argumenten die jouw eigen standpunt/mening ondersteunen; 
• tegenargumenten die je kunt weerleggen; 
Slot 
• een conclusie. 
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Jouw presentatie heeft samenvattende onderdelen. Jouw presentatie heeft 
een duidelijk spreekdoel (betoog). 

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. 
• Argumentatie 

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

Kijktips Een betoog schrijven: https://www.youtube.com/watch?v=kJne0wX7bc4  
Soorten argumenten gebruiken:  
https://www.youtube.com/watch?v=wzwoibWZOpg  

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 NEDERLANDS GESPREKKEN VOEREN 
 
 

Instructie opdracht Gesprekken voeren 3 
 
Naam opdracht Nederlands Gesprekken voeren 3F 

 
Niveau 3F, MBO niveau 4 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.  
 

Vaardigheid Gesprekken voeren  
Middel Telefonisch met examinator, via whatsapp.  
Tijdsduur 10 – 20 minuten 
Opdracht Voer het sollicitatiegesprek met de HR-manager. Het gesprek zal de volgende 

onderdelen moeten bevatten: 
• Je kunt een passende introductie van jezelf geven. 
• Je kunt jouw motivatie voor de sollicitatie duidelijk verwoorden. 
• Je kunt uitleggen dat je aan de eisen voldoet en waar dit uit blijkt.  
• Je kunt uitleggen aan welke eisen jij niet voldoet en waarom dit niet 

erg is.  
• Je benoemt relevante werkervaring voor de sollicitatie.  
• Je kunt jouw persoonlijke verwachtingen en doelstellingen over de 

functie verwoorden.  
• Je stelt minimaal twee vragen over de functie of het bedrijf. 

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

Vacature 
 
 

Net afgestudeerde MBO-ers gezocht door heel Nederland  
Vacaturenummer : 2012-5060  
Aantal beschikbare vacatures : 5  
Locatie : landelijk  
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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 
 

Toegestane 
hulpmiddelen 

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

Beoordeling Je wordt beoordeeld op niveau 3F. De volgende punten worden beoordeeld: 
Inhoudskenmerken: 
• kan een passende introductie geven van zichzelf. 
• kan zijn motivatie voor de sollicitatie duidelijk verwoorden. 
• kan uitleggen dat hij aan de eisen voldoet en waar dit uit blijkt.  
• kan uitleggen aan welke eisen hij niet voldoet en waarom dit niet erg is.  
• benoemt relevante werkervaring voor de sollicitatie.  
• kan zijn verwachtingen en doelstellingen over de functie verwoorden.  
• stelt minimaal twee vragen over de functie of het bedrijf.  
 
Taalspecifieke kenmerken: 
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• 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 gepland. Zorg dat je dit 

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

 
 
EXAMEN ENGELS SPREKEN 
 
 

Instructie opdracht Spreken A2 
Naam opdracht Engels Spreken A2 
Niveau A2, MBO niveau 4 opleidingen 
Situatie  Je doet onderzoek naar een typische Engelse of Amerikaanse feestdag. 

Sommige feestdagen zijn al overgewaaid naar Nederland. Maar wat houdt het 
eigenlijk in? Je kunt kiezen uit: 
• St. Patrick’s Day 
• Independence Day 
• Valentine’s Day, 
• Thanksgiving. 

Vaardigheid Spreken  
Tijdsduur 15 minuten 
Opdracht Presentatie (onderwerp eigen keuze) 
Presentatie Je neemt jouw presentatie op met een (telefoon)camera.  
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 Je maakt een presentatie over een feestdag naar keuze (bovenstaande). Je 
bespreekt daarbij de volgende punten: 
• Welke feestdag je hebt gekozen. 
• Verwachting: waar denk je dat deze feestdag over gaat? 
• Ontstaansgeschiedenis omtrent de feestdag (waar, wanneer, wie, wat) 
• Mening: wat vind jij van de gedachte achter de feestdag? 
• Blik terug op de verwachting die je had. 

Beoordeling Je wordt beoordeeld op niveau A2. De volgende punten worden beoordeeld: 
Inhoudskenmerken: 
- Kan uitleggen welke feestdag hij/zij heeft gekozen; 
- Kan vertellen wat zijn/haar verwachting en beeld was over de feestdag 
voordat die zich erin verdiepte. 
- Kan de ontstaansgeschiedenis (wie, wat, waar en wanneer) duidelijk 
verwoorden 
- Kan zijn mening over de gedachte achter van de feestdag duidelijk 
verwoorden. 

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

Deadline Je levert jouw video-bestand samen met NL-Spreken uiterlijk 14 mei 2020 
in via info@dembozaak.nl, eerder mag natuurlijk ook.  
 
Dit geldt voor alle studenten die in maart-juni hun mondelinge MBO examen 
Engels spreken gepland hebben staan.  
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EXAMEN ENGELS GESPREKKEN VOEREN 
 
 

Instructie opdracht Gesprekken voeren A2 
 
Naam opdracht Engels Gesprekken voeren A2 

 
Niveau A2, MBO niveau 4 opleidingen 

 
Situatie  Je wilt graag (minimaal) een jaar werken in het buitenland. Het lijkt je leuk om 

stage te lopen in het buitenland of wil samen met je gezin graag deze unieke 
ervaring beleven. 

 
Vaardigheid Gesprekken voeren  
Tijdsduur 15 minuten 
Opdracht Gesprek voeren 
Middel Telefonisch met examinator, via whatsapp.  
Opdracht Je voert een telefonisch gesprek met een bemiddelaar van het 

bemiddelingsbureau. Je bespreekt daarbij de volgende punten: 
• Je kunt een passende introductie van jezelf geven. 
• Je kunt twee argumenten noemen waarom je graag stage/werk-ervaring wilt 
opdoen in het buitenland. 
• Je kunt uitleggen aan wat voor baan/opdracht je zelf zat te denken. 
• Je kunt twee sterke punten van jezelf noemen. 
• Je kunt twee leer- of verbeterpunten noemen wat je uit deze ervaring wilt 
halen. 
• Je stelt minimaal twee vragen over de mogelijkheden, opdrachten of het 
bedrijf. 

Beoordeling Je wordt beoordeeld op niveau A2.  
De volgende punten worden beoordeeld: 
Inhoudskenmerken 
- Kan een passende introductie van zichzelf geven. 
- Kan twee argumenten noemen waarom hij graag stage/werk-ervaring wil 
opdoen in het buitenland. 
- Kan uitleggen aan wat voor baan/opdracht hij zit te denken. 
- Kan twee sterke punten van zichzelf noemen. 
- Kan twee leer- of verbeterpunten noemen van wat hij uit deze ervaring wilt 
halen. 
- Stelt minimaal twee vragen over de functie of het bedrijf. 
 
Taalspecifieke kenmerken 
- beurten nemen en bijdragen aan samenhang; 
- afstemming op doel; 
- afstemming op gesprekspartner(s); 
- woordgebruik en woordenschat; 
- vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing. 
 

Toegestane 
hulpmiddelen 

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

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. Je doet jouw Engelse mondeling na het 
geplande Nederlandse mondelinge examen.  

 
 
 
 
 


