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Examenopdracht Gesprekken voeren Nederlands 2F 

 
Functioneringsgesprek 

 
Examencode: nova-algemeen-gesprekken NL2F-functioneringsgesprek-18.1 

 

 

Voorbereiding Je krijgt de opdracht ongeveer twee weken van tevoren van je 
opleiding. Je bereidt het gesprek voor.  

Doel 
 

Deze toets bepaalt of je Gesprekken voeren niveau 2F 
Nederlands beheerst. 

Duur  Ongeveer 8 minuten 

Hulpmiddelen Geen hulpmiddelen 

Uitslag Binnen vier weken na de afname van de toets wordt de uitslag 
bekendgemaakt. 

 

Beoordeling 
We beoordelen je taalvaardigheid Nederlands op niveau 2F. We maken een opname om je zo goed 
mogelijk te kunnen beoordelen. 
 
Eerst beoordelen we de precondities: Je moet de examenopdracht volledig (minimaal 80%) 

hebben uitgevoerd. Je moet voldoende verstaanbaar zijn. Als je niet voldoet aan deze precondities, 

kan het examen niet worden beoordeeld en krijg je het cijfer 1. 

 
Daarna beoordelen we de volgende kenmerken: 
 
Beurten nemen en bijdragen aan samenhang 

• Op de juiste wijze de beurt nemen 

• Het gesprek op gang houden 

• Veelvoorkomende verbindingswoorden (bijv. maar, omdat, dus, toch) gebruiken 
Afstemming op doel 

• Opdracht goed uitwerken 

• Het doel (bijv. informeren of overtuigen) bereiken 

• Vragen en zo nodig doorvragen om gewenste informatie boven tafel te krijgen 
Afstemming op gesprekspartner(s) 

• Reageren op gesprekspartner(s) 

• Woordgebruik en toon aanpassen aan gesprekspartner(s) 
Woordgebruik en woordenschat 

• Variatie in woordgebruik 

• Redelijk goede woordenschat 
Vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing 

• Vrijwel normaal spreektempo met een enkele hapering 

• Duidelijk verstaanbaar  

• Redelijke beheersing van de grammatica 
 

Je kunt maximaal 2 punten per kenmerk halen. 
Je hebt een voldoende als je voor alle kenmerken minimaal 1 punt haalt.  
Als je voor één kenmerk 0 punten haalt, moet je voor minimaal twee andere kenmerken 2 punten 
halen om een voldoende te krijgen. 
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Inhoud van de 
opdracht 

Je loopt stage of je hebt werk voor je opleiding. 
Je voert een functioneringsgesprek met een medewerker van 
personeelszaken. De toetsleider speelt de rol van de 
medewerker. 
 
Het doel van het gesprek is om informatie te geven, je eigen 
mening duidelijk te maken en te reageren op je 
gesprekspartner. 
 
Het gesprek duurt ongeveer 6 - 10 minuten. 
 
Gesprekspunten: 
 
- je werkzaamheden 

- je ontwikkeling 

- je leerdoelen 

- de samenwerking met je collega’s 

- de arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld werkdruk, 

werktijden, veiligheid, hygiëne) 
•  

• Je stelt zelf minimaal twee vragen aan de medewerker. 
 

 

 

 


