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Taak 2 Voornamen  

PRECONDITIE 
De kandidaat houdt een presentatie die verband houdt met het onderzoek naar de populariteit 
van voornamen in België en Nederland. -

De kandidaat houdt geen presentatie die verband houdt met het onderzoek naar de populariteit 
van voornamen in België en Nederland. In dit geval wordt de kandidaat niet verder beoordeeld 
en vult de beoordelaar overal een 0 in. 

B 

-- AA..  GGLLOOBBAALLEE  BBEEOOOORRDDEELLIINNGG

De kandidaat geeft een duidelijke presentatie over de populariteit van voornamen in België en 
Nederland waarbij hij de gegevens op gestructureerde wijze presenteert. 

-- BB..  AANNAALLYYTTIISSCCHHEE  BBEEOOOORRDDEELLIINNGG

1. INHOUD

a
De kandidaat vergelijkt de voornamen uit tabel 1 en bespreekt verschillen en overeenkomsten tussen 
Nederland en België.  
 b 
De kandidaat vergelijkt de voornamen uit tabel 2 en bespreekt verschillen en overeenkomsten tussen 
de drie regio’s in België.  
 c 
De kandidaat bespreekt de volgens hem belangrijkste gegevens uit de grafiek. Hij geeft ook aan wat 
hij daaruit concludeert. 
 d 
De kandidaat beschrijft één zaak die hij opmerkelijk vindt en waarom hij dat vindt.  
 e 
De kandidaat geeft een adequaat en inzichtelijk antwoord op de eerste vraag van de examinator. 

 f 
De kandidaat geeft een adequaat en inzichtelijk antwoord op de eerste vraag van de examinator. 

VORM 

2. INITIATIEF
De kandidaat neemt een zeer actieve houding aan in het gesprek. Hij brengt de presentatie volledig 
op eigen intiatief zonder hulp van de examinator.  

3. WOORDENSCHAT
De kandidaat beschikt over een uitgebreide en gevarieerde woordenschat waardoor informatie helder 
en gedetailleerd verwoord wordt. 
Verkeerde woordkeuze komt nog slechts sporadisch voor. 
Lexicale leemtes worden met duidelijke omschrijvingen verholpen. 

4. GRAMMATICA
De kandidaat vertoont een zeer goede grammaticale beheersing. 
Kleinere grammaticale fouten (lidwoorden, vervoeging niet-frequente onregelmatige werkwoorden, 
verkeerd gebruik voorzetsels, …) komen slechts sporadisch voor en zijn niet systematisch. 

5. STRUCTUUR EN SAMENHANG
De kandidaat geeft de informatie op een duidelijke gestructureerde en samenhangende manier weer.
Er wordt gebruik gemaakt van een duidelijke tekstopbouw en verbindingswoorden. 

6. UITSPRAAK
De kandidaat heeft een duidelijke en goede uitspraak, met een bijna natuurlijke intonatie. 

7. TEMPO
De kandidaat heeft een vlot tempo. Pauzes en aarzelingen komen sporadisch voor. 


