
 

Vergader- en presentatietechniek, mondeling examen 
 

Examenopdracht 

 
Voor het mondeling examen Vergader- en presentatietechniek krijg je als opdracht een 
voordracht te houden van minimaal 5 tot maximaal 8 minuten. Waar gaat deze voordracht 
over? Je mag kiezen uit een aantal onderwerpen (zie hieronder). 
 
Ondersteun de opdracht met één of meer presentatiemiddelen. Tijdens het examen mag je 
gebruik maken van een laptop met beamer. Deze apparatuur, inclusief projectiescherm, is 
standaard tijdens het examen aanwezig. Je hoeft geen gebruik te maken van de beamer, maar 
je mag ervoor kiezen in plaats daarvan een ander presentatiemiddel te gebruiken 
(bijvoorbeeld: het tonen van voorwerpen, die jouw voordracht ondersteunen). 
 
Maak je gebruik van de beamer, neem dan een presentatie (PowerPoint, Prezi of Word) 
mee op een memorystick! 
 
Je mag kiezen uit de volgende onderwerpen: 
 

1. Hobby / sport 
Neem als uitgangspunt een hobby die je hebt of een sport die je beoefent. De opdracht 
voor de voordracht is, dat je jouw gehoor moet overtuigen dat het leuk en/of nuttig en/of 
leerzaam is deze hobby of sport te beoefenen. Het gehoor bestaat uit ouders van jonge 
kinderen, het doel is zoveel mogelijk aanwas van nieuwe jeugdleden. Uiteraard leg je 
jouw gehoor ook uit wat jouw hobby of sport inhoudt. 
 

2. Werk 
Neem als uitgangspunt het werk dat je doet of deed. De opdracht voor de voordracht 
is, dat je jonge mensen ervoor interesseert om ook dat werk te gaan doen. Het gehoor 
bestaat uit middelbare scholieren, die voor hun beroepskeuze staan. Het doel is zoveel 
mogelijk instroom van nieuwe mensen in dit beroep. Uiteraard leg je aan jouw gehoor 
uit wat dit werk precies inhoudt. 
 

3. Vakantie 
Neem als uitgangspunt een vakantie van jezelf. De opdracht voor de voordracht is 
mensen ertoe over te halen ook voor deze vakantie te kiezen. Het gehoor bestaat uit 
senioren met veel vrije tijd, die een voorlichtingsavond van een reisbureau bijwonen. 
Het doel is zoveel mogelijk boekingen voor deze vakantie te realiseren. Uiteraard geef 
je jouw gehoor een aantal voorbeelden van leuke dingen, die zij tijdens deze vakantie 
kunnen doen. 
 

4. Politiek 
Ben je politiek actief, of heb je een duidelijke politieke overtuiging, dan kun je dat als 
uitgangspunt kiezen. De opdracht voor de voordracht is mensen ertoe over te halen te 
stemmen op een politieke partij tijdens de komende verkiezingen. Het gehoor bestaat uit 
mensen, die een verkiezingsbijeenkomst bijwonen. Deze bijeenkomst is georganiseerd 
door de wijkraad en er spreken vertegenwoordigers van meerdere partijen. 
 

5. Vrije opdracht 
Vind je in de eerste vier opties geen goede mogelijkheid. Dan mag je ook zelf een 
onderwerp kiezen. Bepaal zelf het doel van de voordracht en zorg ervoor dat deze 
doelstelling door jouw voordracht duidelijk uit de verf komt. 

  


