
1

 © CNaVT / Nederlandse Taalunie 

Instructies voor de examinator bij taak: Dagje aan zee 

- 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 de huisgenoot van de kandidaat. De kandidaat is samen met zijn/haar 
vriend(in) een dagje naar zee geweest. Bij zijn/haar thuiskomst vertelt hij/zij over zijn/haar dag. 

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 1 minuut de tijd om zich voor te bereiden.

Gesprek 

Na 1 minuut zegt u: We gaan beginnen met de taak. Vanaf nu 
speel ik uw huisgenoot. U bent met een vriend 
(bij vrouwelijke kandidaten) /vriendin (bij 
mannelijke kandidaten) naar zee geweest en 
komt thuis. U vertelt wat u hebt meegemaakt. Het 
gesprek zal ongeveer 4 minuten duren. 

U start de opname. 

U begint het gesprek met: Hallo (voornaam kandidaat). Je bent lang 
weggebleven. Hoe komt dat? 

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

Als de kandidaat uitgepraat is en nog niet 
alles verteld heeft, zegt u: 

En wat gebeurde er nog meer? 

U mag NIET naar de betreffende tekening(en) wijzen. 

Als de kandidaat uitgesproken is, zegt u: Ik vraag mij toch nog twee dingen af. 

U stelt alle vragen uit het kader hieronder. Na elke vraag laat u de kandidaat tijd om te 
reageren. 

Vragen examinator 

1. En wat had je gedaan als er niet meteen een taxi was?
2. Als je nu de volgende keer naar zee gaat, durf je dan weer het water in? Waarom wel/niet? 

- Als u alle twee de vragen gesteld hebt en als de kandidaat is uitgesproken, dan mag u het
gesprek op een natuurlijke wijze afronden, bijvoorbeeld door te zeggen: jullie hebben wel pech
gehad zeg! Maar ik ben blij dat alles nu in orde is.

- U stopt de opname.


