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Examenopdracht Spreken Nederlands niveau 3F 
 

Presentatie over een bedrijf of instelling 
 

Examencode: nova-algemeen-spreken NL3F-bedrijf-18.1 

 

Voorbereiding Je krijgt de opdracht ongeveer twee weken van tevoren van je 
opleiding. Je verzamelt informatie en je verwerkt deze informatie in je 
presentatie. Je bereidt de presentatie voor. 

Doel Deze toets bepaalt of je Spreken Nederlands op niveau 3F beheerst. 

Duur Je presentatie duurt 6 – 9 minuten en na afloop beantwoord je 
enkele vragen. Je staat tijdens je presentatie. 

Hulpmiddelen In overleg met je docent of slb’er mag je gebruikmaken van 
ondersteunende materialen, bijv. een PowerPoint (maximaal 8 dia’s) 
op een usb-stick of op je laptop. Als er geen beamer aanwezig is, 
gebruik je de laptop van de toetsleider of je eigen laptop. 
 
Je mag aantekeningen meenemen. Er mogen alleen steekwoorden 
staan op je presentatiemateriaal en op je aantekeningenblad. Je mag 
tijdens de presentatie niet letterlijk voorlezen. 

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

 

Beoordeling 

We beoordelen je taalvaardigheid Nederlands op niveau 3F. 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. Ook mag je de presentatie niet voorlezen en moet je 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 onderstaande kenmerken: 
 
Samenhang 

• Samenhang duidelijk maken 

• Signaal- en verbindingswoorden gebruiken 

• Opbouw en structuur duidelijk maken  
Afstemming op doel 

• Opdracht adequaat uitwerken 

• Bewust verschillende doelen (bijv. overtuigen en informeren) verbinden 
Afstemming op publiek 

• Woordgebruik en toon aanpassen aan het publiek 

• Het publiek boeien  

• Vragen beantwoorden 
Woordgebruik en woordenschat 

• Trefzeker in woordgebruik  

• Goede woordenschat 

• Variatie in formulering 
Vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing 

• Langere tijd spreken 

• Normaal spreektempo, geen storende haperingen 

• Goede verstaanbaarheid 

• Goede grammaticale beheersing  
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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.  

 

 

 

Inhoud van de 
opdracht 

Je houdt een boeiende presentatie over een bedrijf of instelling 
waar je voor je opleiding hebt gewerkt of stage hebt gelopen. 
De presentatie moet minimaal 6 en mag maximaal 9 minuten duren. 
 
Je houdt je presentatie voor docenten Nederlands en misschien 
ook voor studenten van het Nova College. 
 
Het doel van je presentatie is om informatie te geven en het publiek 
te overtuigen van je mening. 
 

• Je geeft informatie over het bedrijf/de instelling. 

• Je vertelt over de ontwikkeling van het bedrijf/de instelling. 

• Je geeft je mening over het bedrijf/de instelling. Je 

onderbouwt je mening met argumenten. Deze argumenten 

werk je uit met feiten, cijfers, voorbeelden en persoonlijke 

ervaringen. 

o Je bespreekt een aantal sterke kanten. 

o Je bespreekt minimaal een zwakke kant. 

• Je vertelt over je eigen werkzaamheden binnen het bedrijf/ 

de instelling. 

• Je vertelt over minimaal twee leerzame ervaringen en je legt 

uit waarom deze leerzaam waren. 

• Je geeft aan het eind een samenvatting en een conclusie. 

• Na je presentatie beantwoord je ongeveer twee vragen. 

 
Je zorgt voor een goede indeling met een inleiding, een kern en 
een slot. 
 

 

 


