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Instructies examinator taak  Voornamen 

- Neem het grijze kader van het instructieblad voor de kandidaten door met de kandidaat volgens de
algemene instructies.

- Neem het examen af volgens de algemene instructies en volgens de specifieke instructies hieronder:

U (de examinator) bent een collega die de presentatie van een onderzoeksassistent (de kandidaat) 
bijwoont. Deze presentatie gaat over de populariteit van voornamen in België en Nederland tijdens 
de afgelopen jaren. 

Let op! Vergeet niet de vragen te stellen. De antwoorden van de kandidaten op uw vragen worden 
namelijk gescoord. 

Voorbereiding 

- U zegt: U hebt nu 10 minuten voorbereidingstijd.

Gesprek 
- Na 10 minuten zegt u: ‘We gaan beginnen met taak 2. een collega die de presentatie bijwoont.
- U start de opname.
- U begint het gesprek: ‘U mag starten met de presentatie.’

- U luistert nu naar de presentatie van de kandidaat.

- U onderbreekt de kandidaat gedurende de presentatie niet.
- Na afloop van de presentatie vraagt de kandidaat of u nog vragen hebt. Mocht de kandidaat dit 

vergeten, zeg dan: ‘Ik wil eigenlijk nog wat vragen. Mag dat?’
- U stelt hem/haar tenminste twee van de volgende vragen (de kandidaat wordt beoordeeld op het 

beantwoorden van de vragen): 

- Als u de populariteit van voornamen voor jongens in Nederland en België vergelijkt met de
populariteit van voornamen voor meisjes in beide landen, is er dan een verschil tussen
jongens en meisjes?

- Is er meer overeenkomst tussen Nederland en Vlaanderen dan tussen Nederland en België in
het geheel? Waaraan zou dat liggen?

- Wat valt u op aan de populariteit van de voornamen in Brussel? Waaraan zou dat liggen?
- Merkt u veel continuïteit of juist veel verschil in de top vijf van de meisjesnamen in België

tijdens de afgelopen vier jaren?

- Na het stellen en beantwoorden van de vragen zegt u: ‘Ik heb geen andere vragen meer. Dank u.’

- U zegt: Dit is het einde van deel C van (naam van de kandidaat)

- U stopt de opname. 


