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Instructies voor de examinator bij taak: Niet naar school 

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

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

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

namelijk beoordeeld.
- De vragen dient u te stellen in de aangegeven volgorde, behalve als dat door de loop van het

gesprek niet mogelijk is.

Voorbereiding 
- U zegt: U hebt 2 minuten de tijd om zich voor te bereiden.

Gesprek 
- Na 2 minuten zegt u: We gaan beginnen met de taak. Vanaf nu speel ik de leraar/lerares van een 

school. U komt op school om mij iets te vertellen. Het gesprek zal ongeveer drie minuten duren. Ik 
begin het gesprek.

- U start de opname.

- U begint het gesprek: Goeiendag, kan ik u misschien helpen?

- Als de kandidaat meteen begint met vertellen, dan laat u hem/haar begaan en reageert 
belangstellend op wat de kandidaat vertelt.

- Als de kandidaat te snel uitgepraat is en niet vertelt hoe de kinderen ziek geworden zijn of niet van 
elke tekening iets vertelt, stelt u de kandidaat één van de volgende hulpvragen: 

Hulpvragen 

1. En hoe is dat zo gekomen?

2. Wat gebeurde er nog meer?

- Als de kandidaat uitgesproken is, zegt u: Dat is allemaal heel vervelend. Ik wil toch nog wat
vragen.

- U stelt de volgende twee vragen:

Vragen 

1. Wie zorgt er nu voor Simon tijdens zijn ziekte?

2. Wanneer denkt u dat Simon weer op school kan komen?

- Hebt u alle twee de vragen gesteld en is de kandidaat uitgesproken, rond dan het gesprek op een 
natuurlijke wijze af: Hartelijk dank dat u dit bent komen vertellen. En het beste met Simon. Tot 
ziens.

- U stopt de opname. 

U (de examinator) bent leraar/lerares op een basisschool. Er komt iemand (de kandidaat) bij u 
langs om te vertellen waarom uw leerling Simon Martens niet op school komt. U kent die 
persoon niet.  


