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HET TOTALE EXAMEN BESTAAT UIT 11 GENUMMERDE PAGINA'S, VERDEELD 
OVER 2 EXAMENONDERDELEN. 
 
EXAMENONDERDEEL 1, pagina 1 t/m 6, waarin opgenomen: 

 

 5 MEERKEUZEVRAGEN, gericht op toetsing van kennis van het begrippenkader 
 8 OPEN VRAGEN (1 t/m 8), gericht op toetsing van kennis van en inzicht in de samen-

hang van het begrippenkader 
 

EXAMENONDERDEEL 2, pagina 7 t/m 11, waarin opgenomen: 
 

 2 OPDRACHTEN (1 en 2, gericht op toetsing van kennis van en inzicht in de samen-
hang van het begrippenkader 

 
BENODIGDE HULPMIDDELEN EXAMENONDERDEEL 1 en 2:  
 Pen en kladpapier 
 
BENODIGDE HULPMIDDELEN EXAMENONDERDEEL 2:  
 computer met toegang tot Word 
 internet- en e-mail faciliteiten; toegang tot Outlook 
 memorystick 

 

 

 
Richtlijnen voor de vaststelling van het eindcijfer 
Het eindcijfer wordt afgerond op een geheel cijfer volgens de normale afrondingsregels (dus 
5,49 = 5; 5,50 = 6). 
 

Procedure tijdens het examen m.b.t. gebruik computer 
De kandidaat ontvangt eerst onderdeel 1 van het examen. Bij dit onderdeel mag de compu-
ter niet gebruikt worden. De kandidaat maakt de meerkeuze vragen en open vragen van on-
derdeel 1 op de opgavebladen.  
 
Na inlevering van de opgavebladen van onderdeel 1 krijgt de kandidaat onderdeel 2 + een 
memorystick, waarop de antwoorden moeten worden opgeslagen. Bij dit onderdeel moet de 
kandidaat gebruik maken van de computer. 
 
 
 
1. Zet de antwoorden op de meerkeuzevragen en theorievragen op de opgavebladen van 

onderdeel 1.  
 
2. Lever onderdeel 1 in en ontvang onderdeel 2. 
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Meerkeuzevragen 
Kruis het juiste antwoord aan. 
 
1.  Wat is juist? 
 
 0  Verlies of beschadiging van aangetekende post wordt altijd vergoed. 

0  Als je post per expresse verzendt, is het altijd de volgende dag op de plaats van  
    bestemming. 

 0  Als je bestellingen verzendt die de ontvanger bij ontvangst moet betalen, kun je de  
    verzending onder rembours doen. 

 0  Uitgaande post naar een antwoordnummer mag verzonden worden voor de helft van 
     het normale tarief. 
 
2.  Als je het archief indeelt in inkoopstukken, verkoopstukken, nota’s, notulen, 
  verzekeringen, enz., dan heb je een: 
 
 0  Indeling in series. 
 0  Indeling in rubrieken. 
 0  Indeling in dossiers. 
 0  Chronologische indeling. 
 
3.  De zoekmachine die aan de Internet Explorer is gekoppeld, heet: 
 
 0  Bing. 
 0  Google. 
 0  Yahoo. 
 0  Gmail. 
 
4.  Wat je doet bij een agressieve bezoeker is: 
 

0  Rustig blijven, uit laten razen, gelijk geven. 
0  Rustig blijven, je emotie tonen, reflectie. 
0  Rustig blijven, afkappen, grenzen bewaken. 
0  Rustig blijven, uit laten razen, begrip tonen voor de emotie. 
 

5.  I  Assertief gedrag houdt in dat je conflicten probeert op te lossen door inschikkelijkheid. 
II Assertief gedrag houdt in dat je je collega’s duidelijk laat weten dat je het niet eens bent  
   met de besluiten van het afdelingshoofd. 

 
0  Stelling I en II zijn juist. 
0  Stelling I en II zijn onjuist. 
0  Stelling I is juist, stelling II is onjuist. 
0  Stelling I is onjuist, stelling II is juist. 

 
 
 
 

Einde meerkeuzevragen 
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Open vragen 1 t/m 8 
 
1.  a. Welke twee hoofdtaken heeft de telefoniste/receptioniste? 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
b. Noem vier zaken, waarvan het handig is als een receptioniste ze bij de balie bewaart. 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Vul in (onvoltooid tegenwoordige tijd): 
 
a. Waarom (wenden) ……………… jij je tot de politie? 

b. Hij (branden) ……………… zijn vingers aan de hete pan. 

c. Ik (vinden) ………………… het raar dat jij je zo gedraagt. 

d. Jij (ronden) ……………… je opleiding met succes af. 

e. Hij (poten) ………………. de nieuwe aardappels in de lente. 
 
 
3. Vul in (onvoltooid verleden tijd): 

 
a. Hij (lopen) ………………… naar het station. 

b. Wij (hopen) …………………. dat alles goed zou komen. 

c. Ik (ronden) ………………… mijn opleiding met succes af. 

d. Jullie (zenden) ………………… de post naar het nieuwe adres. 

e. Wij (wenden) ………………….. ons tot het bestuur. 
 
 
4. Noem vier gegevens die in een brievenboek voor de inkomende post genoteerd zullen 

worden. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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5. Voor je archief gebruik je een rubrieksindeling. Je wilt rubrieksnummers invoeren, die uit 
drie cijfers bestaan. De rubriek ‘Correspondentie’ begint met het cijfer 4. Je verdeelt de 
correspondentie onder in de inkomende en de uitgaande correspondentie. Deze subru-
brieken verdeel je in de letters A-H, I-P en Q-Z. Maak een rubrieksnummering. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. Zet de volgende vijftien namen in alfabetische volgorde. 

Klaassen, H.  …………………………………………………………… 

Harleman, M.  …………………………………………………………… 

Jansen, F.  …………………………………………………………… 

Klaasen, R.  …………………………………………………………… 

Jansen, D.  …………………………………………………………… 

Weyma, D.  …………………………………………………………… 

Korte, L.   …………………………………………………………… 

Harlemans, A.  …………………………………………………………… 

Janssen, W.  …………………………………………………………… 

Wyma, Z.   …………………………………………………………… 

Janssens, L.  …………………………………………………………… 

Weima, H.  …………………………………………………………… 

Jansens, B.  …………………………………………………………… 

Weijma, Z.  …………………………………………………………… 

Kort, W. de   …………………………………………………………… 
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7. Verbeter de fouten in de volgende zinnen. Schrijf het goede woord, of de goede woorden, 
op de stippellijn. 

 
a. De heer Bootsman belde; hij vroeg of je jou e-mail al gecontroleert hebt. 

…………………………………………………………………………………………………. 

b. De telefoniste kon suksesvol doorverbinden. 

…………………………………………………………………………………………………. 

c. Haar kollega vraagt of u daar iets eerder kunt zijn dan hun. 

…………………………………………………………………………………………………. 

d. Mag ik u gegevens noteren? 

…………………………………………………………………………………………………. 

e. Hierbij zendt ik u een email over onze verrassingsactie.  

…………………………………………………………………………………………………. 
 

 
8.  a. Noem, behalve via LinkedIn, nog drie manieren waarop je op zoek kunt naar vacatures. 

  

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

b. Welke bijlage stuur je met een sollicitatiebrief mee? 
 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

c. Formuleer een openingszin voor een sollicitatiebrief. 
 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

d. Wat is voor de deelnemers het voornaamste doel van LinkedIn? 
 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

e. Noem twee randvoorwaarden, waaraan voldaan moet zijn om LinkedIn effectief te kun-
nen inzetten. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

Einde onderdeel 1  
Lever onderdeel 1 + het kladpapier dat je hierbij hebt gebruikt in bij de surveillant. Je 
ontvangt dan onderdeel 2. 
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Praktijkvaardigheden 
Onderdeel 2 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschikbare tijd totale examen: 90 minuten 
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EXAMENONDERDEEL 2 BESTAAT UIT 5 GENUMMERDE PAGINA’S (pagina 7 t/m 11), 
waarin opgenomen: 

 

 2 OPDRACHTEN (1 en 2), gericht op toetsing van kennis van en inzicht in de  
samenhang van het begrippenkader 

 
BENODIGDE HULPMIDDELEN EXAMENONDERDEEL 2:  
 Pen en kladpapier 
 computer met toegang tot Word 
 internet- en e-mail faciliteiten; toegang tot Outlook 

 memorystick 

 
 
 
Procedure tijdens het examen m.b.t. gebruik computer 
 
Er moet een Wordbestand worden opgeslagen op de memorystick.  
 
Bij het werkelijke examen: Controleer of het eerste nummer van de ontvangen memorystick 
hetzelfde is als het laptopnummer. 
 



       Praktijkvaardigheden 
 150805 9 Proefexamen 

Opdracht 1 
 
Om deze opdracht te kunnen doen moet je beschikken over e-mailfaciliteiten en over het pro-
gramma Word. 
 

Je werkt bij een opleidingsinstituut. Het is 21 november, 10.00 uur en er wordt gebeld. Het is 
een cursiste. Het volgende telefoongesprek volgt (C = cursiste, T = telefoniste): 

 
T Goedemorgen, met ‘De grootste kans van slagen’, u spreekt met (jouw eigen naam). 
C Goedemorgen, met Jannie Herfst. 
T Dag mevrouw Herfst, wat kan ik voor u doen? 
C Ik wil me ziek melden voor de les van vanavond. 
T O jee, u mankeert toch niets ernstigs, hoop ik? 
C  Nou, ik voelde me de laatste tijd niet zo lekker. En ik had veel hoofdpijn, en de laatste 

 tijd sliep ik slecht. Dus toen zei mijn vriend dat ik maar eens naar de dokter moest. En 
 die zei dat ik oververmoeid ben. Dat komt door problemen op mijn werk, weet je. De 
 dokter zei dat ik voorlopig rustig aan moet doen. 

T Tja, dat is vervelend voor u. En natuurlijk ook voor de studie. 
C  O, maar de dokter zei dat ik thuis best wat aan mijn studie mag doen. Dat leidt mijn 

 aandacht wat af van de problemen op mijn werk. 
T Fijn. Welke opleiding doet u bij ons? 
C  Ik volg de opleiding Telefoniste/Receptioniste waarbij ik opgeleid word voor een exa-

 men van Examenbureau LSSO. We zijn nu bezig met de cursus Praktijkvaardigheden. 
 Mijn docent is mevrouw De Weerd. Hartstikke leuk mens is dat! 

T  Leuk om dat te horen. Ik zal aan mevrouw De Weerd doorgeven dat u er vanavond 
 niet zult zijn. 

C  Ja, volgens de dokter mag ik zeker vier weken niet naar school. Maar ik mag dus 
 thuis wel wat aan mijn huiswerk doen. Zou ik het huiswerk voor de komende weken 
 kunnen krijgen? 

T  Ik zal het aan mevrouw De Weerd vragen. De vraag is even, hoe we dat huiswerk 
 dan zo snel mogelijk bij u krijgen. 

C  Nou, als mevrouw De Weerd dat zou kunnen mailen? We krijgen namelijk ook inter
 net en e-mail bij de lessen Praktijkvaardigheden, weet u? Mijn e-mailadres is 
 j.herfst@planet.nl. 

T  Ah, dat is een goed idee. Ik vraag of ze dat wil doen. 
C Wilt u haar ook vragen of ze de groetjes wil doen aan mijn klasgenoten? 
T  Zal ik doen. Goed, mevrouw Herfst, …… (telefoniste vat de boodschap kort samen en 

 beëindigt het gesprek). 
 

 
a.  Vul de telefoonnotitie in op de volgende pagina aan de hand van het zojuist door jou gevoerde 

telefoongesprek.  
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Telefoonnotitie 
 
Datum : …………………… Tijd  : …………………… 

 
Telefoon voor : ………………………………………………………………………… 

 
Telefoon van : …………………………………………………………………………  
 
Boodschap 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
b.  Open een leeg document in het programma Word. Typ in het lege document ‘Antwoord 1b’, 

druk op de toets ‘Enter’ en minimaliseer het document door in de rechter bovenhoek op het 
minteken te klikken. 
 
Open het programma Outlook. 
Maak een e-mailbericht van de docent aan deze cursist. Vul e-mailadres en onderwerp in. 
In het bericht wens je beterschap en zeg je dat het huiswerk is bijgevoegd. Als bijlage voeg 
je een bestand in met de naam ‘Huiswerkopdrachten’. (Neem hiervoor een lege Wordpagina 
en sla deze op onder de naam ‘Huiswerkopdrachten’.)  

 
Maak een schermafdruk van deze e-mail. 

 

(werkwijze: druk op de toets Print Screen, maximaliseer je Worddocument en plak de scher-
mafdruk onder ‘Antwoord 1b’ door te drukken op de toetsen Ctrl + V). De schermafdruk 
staat nu op de Wordpagina.  
 

Sla het document op de memorystick op onder de naam ‘opdrachten_eigen voornaam_ei-
gen achternaam’. Laat het document openstaan en minimaliseer het, want je moet het bij 
de volgende opdracht ook gebruiken.  
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2.  Om deze opdracht te kunnen doen moet je toegang hebben tot het internet. 
 

Jouw leidinggevende (adres: Zwanestraat 43, 9712 CK Groningen) heeft a.s. vrijdag om 
14:10 uur een afspraak met de heer Kooistra van het bedijf Albion (adres: Sluisjesdijk 138, 
3087 AL Rotterdam.  
 
Zij wil deze reis per openbaar vervoer afleggen. Ze wil zo laat mogelijk vertrekken en zo 
weinig mogelijk overstappen. Zij vraagt aan jou om uit te zoeken hoe haar reis gepland 
moet worden van adres naar adres om op tijd te komen. Zoek dit op internet op en beant-
woord de volgende vragen: 

 
a. Je leidinggevende moet vertrekken om …………… uur. 

b. De prijs van deze reis is € ………………. 

c. De totale reisduur is ……………… 

d. Ze moet ……….. keer overstappen. 

e. Kopieer de URL van de pagina waarop de geplande reis staat in je wordbestand. 

(Werkwijze: Selecteer de URL van de pagina, druk op de toetsen Ctrl + C. Maximaliseer je 
Worddocument. Typ onder de schermafdruk van ‘Antwoord 1b’ de tekst ‘Antwoord 2’. en 
druk op de toets ‘Enter’. Druk nu op de toetsen de Ctrl + V).  
De URL staat nu op de Wordpagina.  

 
Sla het document op je memorystick op. Controleer of het word-bestand ‘opdrachten_ei-
gen voornaam_eigen achternaam’ op je memorystick staat. Controleer of de gevraagde 
gegevens van antwoord 1b en antwoord 2 in het woordbestand staan. 

 
 
Einde onderdeel 2 

 
 

(Tijdens het echte examen en een preofexamen bij je opleider) Lever de memorystick 
samen met het opgavenblad in bij de surveillant. Lever ook het gebruikte kladpapier in. 

 
Einde proefexamen 
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Antwoorden en normering proefexamen Praktijkvaardigheden 
 
Onderdeel 1 

 Punten 
Meerkeuzevragen 
1. c 
2. b 
3. a 
4. d 
5. b 
 

 
2 
2 
2 
2 
2 

Totaal meerkeuzevragen 10 

Open vragen 
1. a. - Je bent verantwoordelijk voor het telefoonverkeer. 

 - Je bemenst de receptie (belast met balie- of receptiewerkzaamheden) 

 
1 
1 

b. (vier noemen) 
- stadsplattegrond 
- dienstregeling bus/trein 
- telefoonboek 
- veelgebruikte of dringende telefoonnummers 
- gouden gids / bedrijvengids 
- organigram / personeelslijst.           

 

 
 
 
4 x 0,5 
 
 

2. a. wend; b. brandt; c. vind; d. rondt; e. poot 5 x 1 

3. a. liep; b. hoopten; c. rondde; d. zonden; e. wendden 5 x 1 

4. Volgnummer, datum van binnenkomst, afzender, korte inhoud. 4 x 1 

5. 400 Correspondentie 
 410 Inkomende correspondentie 
  411 A-H 
  412 I-P 
  413 Q-Z 
 420 Uitgaande correspondentie 
  421 A-H 
  422 I-P 
  423 Q-Z 
 

 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
 

6. Harleman, M. 
 Harlemans, A. 
 Jansen, D 
 Jansen, F 
 Jansens, B. 
 Janssen, W. 
 Janssens, L. 
 Klaasen, R. 
 Klaassen, H. 
 Kort, W. de  
 Korte, L. 
 Weijma, Z. 
 Weima, H. 
 Weyma, D. 
 Wyma, Z. 
 

 
 
 
 
 
 
2  
(1 punt aftrek 
per  fout) 

7. a. jou=jouw, gecontroleert=gecontroleerd  b. suksesvol=succesvol   
c. kollega=collega, hun=zij  d. u=uw  e. zendt=zend, email=e-mail 

 

8 x 0,25 
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8.  a. (drie noemen) 
 - via UWV WERKbedrijf (het voormalige CWI); 

- via een uitzendbureau; 
- door de personeelsadvertenties in de krant in de gaten te houden; 
- via internet: veel bedrijven zetten hun vacatures op hun site, ook zijn er 

steeds meer vacature-sites; 
- door te netwerken: laat iedereen in je omgeving weten dat je een baan 

zoekt; misschien heeft iemand ‘de gouden tip’ voor je; 
- door open sollicitaties. 

 
 b.  CV 
  
 c. Bijvoorbeeld: Uw advertentie in ……….. van ……….. trok mijn aan- 
         dacht (e.e.a. ter beoordeling van de docent). 
  

d.  Het voornaamste doel van LinkedIn is dat de deelnemers wederzijds  
   profiteren van elkaars netwerk. 
 

e. - Profiel moet goed opgezet zijn. 
   - Netwerk (contacten) moet in orde zijn (voldoende actief en affinement). 
   - Berichtgeving interessant (en frequent) genoeg. 
 

 
 
 
 
 
 
3 x 1 
 
 
 
1 
 
2  
(per taalfout  
1 p. aftrek) 
 

2  
(per taalfout  
1 p. aftrek) 

 
2 x 0,5 
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Antwoorden en normering onderdeel 2 
 

1.  a. Datum: 21 november  Tijd: 10.00 uur 
 
      Telefoon voor: mevrouw De Weerd 

 
     Telefoon van: mevrouw J. Herfst 

 
     Boodschap:  
  Mevrouw Herfst heeft zich ziek gemeld voor de les Praktijkvaardigheden  
  van vanavond. Zij is oververmoeid door problemen op haar werk, en  
  moet minstens vier weken rust houden. Ze mag thuis wel met de cursus  
  bezig zijn als afleiding. Ze vraagt of jij haar het huiswerk wilt mailen:  
  j.herfst@planet.nl. Ook wil ze graag dat je haar groeten overbrengt aan  
  de klasgenoten. 

 
     N.B.:  afhankelijk van de omgangscultuur in het bedrijf hoeft het niet     
   fout te zijn om als een soort ps-je toe te voegen: Mevrouw Herfst  
   zei dat ze je een hartstikke leuke docent vindt! 

 
     E.e.a. ter beoordeling van de docent. 
  

 b. Schermafdruk: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5  
gegevens in-
compleet per 
fout 1 p. af-
trek. 
 
per taalfout 
0,5 p. aftrek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 

1 
1 

 
 
2 
 
 
 

2.   De corrector controleert de antwoorden a t/m d op de juiste vrijdag via de 
URL die de kandidaat heeft gekopieerd in het wordbestand. De planning 
moet van adres naar adres, via het openbaar vervoer. 
a. Je leidinggevende moet vertrekken om 10:00 uur. 

b. De prijs van deze reis is € 28,75. 

c. De totale reisduur is 4 uur en 2 minuten 

d. Ze moet 3 keer overstappen. 

e. Juiste URL: Bijvoorbeeld:  
http://9292.nl/reisadvies/groningen_9712ck/rotterdam_sluisjesdijk-
138/aankomst/2015-08-07T1402 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Totaal te behalen punten open vragen: 50 

Totaal aantal te behalen punten: 60 
 

Cijfer proefexamen = aantal behaalde punten gedeeld door 6 (afronden op een geheel getal vol-
gens de normale afrondingsregels: 5,49 = 5; 5,50 = 6) 

 

mailto:j.herfst@planet.nl
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