Oefenvragen bij het mondeling examen portfolio
Arbeidsmarktorientatie

AFKOMST
1. Waar komt u vandaan?
2. Hoe lang bent u al in Nederland?
3. Waar woont u?
4. Spreekt u Nederlands?
OPLEIDING
1. Hoeveel jaar heeft u op school gezeten in uw eigen land?
2. Heeft u in Nederland op school gezeten?
3. Zit u op een cursus, volgt u een opleiding?
4. Zo ja, wat en waar?
5. Kent u het Nederlandse onderwijssysteem?
WERK
1. Werkte u in uw eigen land? Wat was uw beroep?
2. Werkt u in Nederland? Wat is uw beroep?
3. Waar werkt u nu?
4. Vertel iets over uw beroep.
5. Heeft u Nederlandse collega's?
6. Kunt u goed met uw collega's opschieten of is er een cultuurverschil?
DIPLOMA's
1. Heeft u een diploma behaald in eigen land?
2. Kunt u met dit diploma in Nederland werken?
3. Heeft u dit diploma laten herwaarderen?
4. Wat doet u om in Nederland diploma's te krijgen?
5. Heeft u extra scholing in Nederland gevolgd?
VOORKEUR
1. Welk beroep zou u het liefst hebben in Nederland?
2. Lukt het om dit beroep te krijgen?
3. Als het niet lukt wat moet u dan doen om werk te vinden.
4. In welke branches zoekt u naar werk?
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VRIJWILLIGERSWERK
1. Vindt u vrijwilligerswerk belangrijk en waarom?
2. Wat doet u als u geen (vrijwilligers)werk heeft?
3. Zoekt u (vrijwilligers)werk?
4. Doet u vrijwilligerswerk om werkervaring te krijgen?
OMSCHOLING
1. Als u moet omscholen, in welke richting wilt u dan omscholen?
(administratie, techniek, kinderopvang, ICT, horeca enz. )
2. Wie helpt u met de begeleiding bij het omscholen?
ARBEIDSMARKT
1. Wat heeft u gedaan om in Nederland werk te vinden?
2. Waar zoekt u naar vacatures?
3. Weet u wat u moet doen als u geen werk kan vinden in uw beroep?
TALENKENNIS
1. Waar heeft u Nederlands geleerd?
2. Met wie spreekt u het meest Nederlands?
3. Spreekt u Nederlands of Engels op uw werk en waarom?
4. Is het op uw werk verplicht om Nederlands te spreken?

Let op:
De bovengenoemde vragen zijn een interpretatie.
Het is niet zeker of u deze vragen op uw examen krijgt.
De kans is wel groot dat het dit soort vragen zijn.
Het is dus een goed idee om deze vragen te oefenen.
Uw Nederlands hoeft niet perfect te zijn, maar u mag
geen Engels spreken tijdens het examen.
Tip: Lees het hoofdstuk over werk zoeken en vinden in uw KNM-boek goed door.
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