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Beoordelingsmodel - boeket bestellen 
 
Inhoud               Pnt 

1.1 Kandidaat meldt zijn/haar naam (of fakenaam) (of bedrijfsnaam). 1 

1.2 
Kandidaat meldt dat hij een boeket wil bestellen (of iets soortgelijks) + welk 
soort boeket hij wil bestellen. 
Beide noemen. 

1 

1.3 
Kandidaat meldt dat hij een vaas wil bestellen en welke vaas hij wil 
bestellen. 
Beide noemen. 

1 

1.4 
Kandidaat meldt dat er een kaartje bij moet en welk kaartje hij er bij wil. 
Beide noemen. 

1 

1.5 
Kandidaat meldt voor wie het boeket bestemd is: De Rijke en Peeters. 
(alleen voornamen = 0 punten) 

1 

1.6 Kandidaat geeft het bezorgadres: Naamsestraat 53, Leuven.  1 

1.7 Kandidaat geeft de bezorgdatum + tijd: 15 mei, 16 – 18 uur 1 

1.8 
Kandidaat vermeldt voor de tekst het felicitatiekaartje aanhef (b.v. Lieve 
collega’s, Geacht bruidspaar,) + afzender (b.v. alle collega’s, de afdeling 
Inkoop, meubelfabriek Pasklaar) 

1 

1.9 
Kandidaat vermeldt voor de tekst van het felicitatiekaartje de felicitatie (b.v. 
Veel geluk samen, Van harte gelukgewenst) 

1 

1.10 
Kandidaat reageert adequaat op de opmerking dat de rekening .. euro 
bedraagt. (b.v. Dat is goed,  Is dat inclusief bezorgen?) 

1 

1.11 
Kandidaat reageert adequaat op de vraag van de medewerker naar welk 
adres de rekening gezonden kan worden, nl. (Meubelfabriek van der 
Woude), Mechelseweg 209, B-3001 LEUVEN. 

1 

 
Vorm gesprek 

  

2 
Initiatief: Er wordt door de kandidaat een enigszins actieve houding 
aangenomen in het gesprek. Het gesprek loopt goed, mits er af en toe om 
herhaling gevraagd mag worden en de examinator af en toe mag helpen. 

1 

3 
Woordenschat: De woordenschat van de kandidaat is voldoende om zich 
uit te drukken. Woordenschatfouten en/of lexicale leemtes komen nog 
regelmatig voor. 

1 

4 
Grammatica: De tekst van de kandidaat vertoont voldoende grammaticale 
beheersing. Grammaticale basisfouten (woordvolgorde in de hoofdzin, 
vervoeging hoogfrequente werkwoorden, …) kunnen nog voorkomen. 

1 

5 

Vloeiendheid: De uitspraak van de kandidaat is meestal duidelijk genoeg, 
ondanks een duidelijk buitenlands accent. De examinator zal af en toe om 
herhaling moeten vragen. Korte pauzes, valse starts en aarzelingen komen 
voor, maar belemmeren de communicatie niet. 

1 

6 
Register: De kandidaat gebruikt overwegend een formeel register. Hij 
spreekt de medewerker aan met ‘u’. 

1 

 
Totaal te behalen: 16 punten 
 


