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Let op!

 ~ Vergeet niet de vragen te stellen. De antwoorden van de kandidaten op uw vragen worden namelijk beoordeeld.
 ~ Stel de vragen in de aangegeven volgorde, behalve als dat door de loop van het gesprek niet mogelijk is.
 ~ U mag geen eigen vragen stellen. De kandidaat kan daardoor benadeeld worden.

Voorbereiding

 ~ U zegt: Je hebt nu 5 minuten om het gesprek voor te bereiden.

Gesprek

 ~ Na 5 minuten start u de opname. 

 ~ U zegt: We gaan beginnen met taak 2. Ik speel de studiebegeleider met wie je een gesprek hebt over je keuzevakken. 
Ik begin het gesprek. Het gesprek zal ongeveer 5 minuten duren.

 ~ U begint het gesprek: Goededag, je wilde me spreken. Waarover?

 ~ U luistert nu naar het verhaal van de kandidaat.

 ~ U geeft de kandidaat zoveel mogelijk ruimte om zijn keuzevakken mee te delen en zijn keuze te motiveren.

 ~ U stelt de volgende hulpvragen als de kandidaat daarop zelf nog niet is ingegaan. U mag deze hulpvragen stellen als 
ze in het gesprek te pas komen en anders aan het eind van het verhaal van de kandidaat:

 ~ Indien de kandidaat geen argumenten geeft voor zijn keuze, kunt u de volgende hulpvraag stellen:

Waarom vind je het (nog meer) zo belangrijk om dat vak te volgen?

(zo nodig twee keer vragen, want de kandidaat moet twee argumenten per vak noemen)

 ~ Indien de kandidaat slechts één keuzevak vermeldt, kunt u de volgende hulpvraag stellen:

Welk vak wil je nog volgen?

 ~ Als de kandidaat is uitgesproken, zegt u: Ik wil graag ook nog een paar vragen stellen. 

 ~ U stelt de volgende vragen:

1 Waarom kies je niet voor [noem één van de niet gekozen vakken: kunstgeschiedenis, conflictmanagement, 
presenteren of economie]?

2 Wat wil je na je studie gaan doen?

 ~ U eindigt het gesprek en zegt: Prima, ik vind dat je een goede keuze gemaakt hebt. Nog veel succes met je studie!

 ~ U zegt: Dit is het einde van deel C van … [naam van de kandidaat].

 ~ U stopt de opname. Vervolgens controleert u steekproefsgewijs samen met de kandidaat of de twee spreekprestaties 
goed zijn opgenomen.

InstructIes examInator bIj taak: keuzevakken

~ 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 studiebegeleider. Een student (de kandidaat) komt bij u omdat hij zijn studie 
keuze moet motiveren.




