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VRAGEN BIJ UW PORTFOLIO ONA 

 
Hier ziet u vragen die u kunt krijgen bij het portfolio-eindgesprek (ONA). U kunt wel oefenen met deze 
vragen. De vragen bij uw examen zijn misschien een beetje anders dan deze vragen. Het eindgesprek bij het 
portfolio-examen (ONA) is GEEN spreekexamen.  Uw spreekvaardigheid wordt niet getest bij dit examen. Bij 
het eindgesprek controleert de examinator of u zelf uw portfolio op een serieuze manier hebt ingevuld. 
Hebt u hulp nodig bij het maken van uw portfolio? Kijk voor meer informatie op www.adappel.nl  

 
 

 
Voorblad 
 
Wat is uw beroep op dit moment?  
Wat was het beroep in uw eigen land? 
Wat is uw gewenste beroep? 
In welk land bent u geboren? 
Hoeveel jaar bent u naar school geweest? 
Waar woont u nu? 
Hoe lang woont u daar? 
Hoe lang woont u nu in Nederland? 
Hoe bent u hiernaartoe gekomen? 
Wat hebt u gestudeerd? 
Hebt u diploma’s? 
In welke taal zijn uw diploma’s? 
 

 
Kaart 1 
 
Wat kunt u vertellen over deze drie beroepen? 
Waarom hebt u gekozen voor uw gewenste beroep? 
Hebt u diploma’s? 
Wat voor diploma’s hebt u? 
Hebt u veel jaren op school gezeten? 
Hebt u geen diploma?  
Waarom hebt u geen diploma? 
Kunt u uw diploma niet laten zien? Waarom niet? 
Welke ervaring hebt u in uw werk? 
Hoe lang werkt u al in uw gewenste beroep? 
In welke sector is uw wensberoep? 
Wat weet u van deze sector?  
 
U hebt een diplomawaardering. Uw niveau is HBO. 
Waarom doet u werk ONDER uw niveau? 
 

 
 
Kaart 2 
 
Wat zijn uw taken bij uw werk? 
Wat moet u precies doen? 
Is uw werkrooster van 9 tot 5? 
Wat is uw werkrooster? 
Werkt u samen met andere mensen? 
Hebt u leuke collega’s? 
Komen uw collega’s uit Nederland? 
Hebt u diploma’s nodig voor uw werk? 
Hebt u die diploma’s? 
Gaat u nog diploma’s halen? 
Kunt u iets zeggen over uw persoonlijke 
omstandigheden?  
Bent u getrouwd, woont u dichtbij uw werk?  
Vindt u het belangrijk om dichtbij het werk te 
wonen?  
Past dit allemaal goed bij u? 
 

 
Kaart 3 
 
Kunt u goed samenwerken met uw collega’s? 
Moet u nauwkeurig werken? 
Moet u werken met deadlines? 
Moet u snel werken? 
Moet u altijd bereikbaar zijn? 
Welke eigenschap is uw beste eigenschap voor uw 
gewenste beroep? 
Waar bent u echt goed in bij uw werk?  
Wat kunt heel goed? 
Is uw werk moeilijk? 
U doet uw werk in een team. Wie zitten er in uw 
team? 
U doet lichamelijk werk. Wat doet u precies? 
U werkt soms in de avond of in de nacht? Hoe vindt 
u dat? En waarom doet u het werk in de 
avond/nacht weekend? 
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Kaart 4 
 
Waar zoekt u naar vacatures? 
Op welke websites? 
Wat is een uitzendbureau? 
Welke uitzendbureaus kent u? 
Zijn de vacatures in het Nederlands of in het Engels? 
Schrijft u uw sollicitatiebrief meestal in het Engels of 
in het Nederlands? 
Schrijft u uw cv meestal in het Engels of in het 
Nederlands? 
Zijn er veel vacatures in uw gewenste beroep? 
Is het moeilijk om werk te vinden in uw gewenste 
beroep? 
Wat kunt u vertellen over de twee vacatures? 
Werkt u nu in uw gewenste beroep? 
Werkt u nu in een ander beroep? 
Hoe hebt u dat werk gevonden? 
Waarom hebt u gekozen voor deze twee vacatures? 
Is de vacature voor werk dichtbij uw huis? 
Wat gaat u ongeveer verdienen? 
Hoeveel uur wilt u het liefst werken? 
 
 

 
Kaart 5 
 
Welke cursus past bij u? 
Welke cursus hebt u het laatst gedaan? 
Doet u nu een cursus? 
Waarom kiest u voor deze cursus of opleiding?  
Waar doet u nu een cursus? 
Wat is het adres van het instituut of de school? 
Wat voor cursus doet u daar nu precies? 
Wat leert u daar? 
Kunt u een diploma krijgen met deze cursus? 
Hebt u contact opgenomen met de school of met 
het instituut? 
Kunt u studiefinanciering krijgen of een lening 
krijgen voor deze opleiding of cursus? 
Is kennis van de Nederlandse taal belangrijk bij deze 
cursus? 
Kunt u op dit moment deze opleiding doen? Nee? 
Waarom niet? 
 
Weet u uw niveau van kennis van de Nederlandse 
taal? 
Kunt u in het Nederlands praten met uw collega’s? 
Moet u in het Nederlands kunnen praten of schrijven 
voor uw werk? 
Welke dingen moet u in het Nederlands kunnen voor 
uw werk? 
Doet u ook een taalcursus Nederlands? Waar?  
Bij welke school? Is dat een grote school? 
Hoe vaak gaat u naar die cursus?  
Wat kost die cursus? 
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Kaart 6 
 
Wie zijn de mensen die u noemt bij vraag 2? 
Waar wonen deze mensen? 
Waar werken deze mensen? 
Zijn dat Nederlanders? 
Wat is hun werk?  
Hoe kent u deze mensen? 
Hebt u een groot netwerk van mensen die u kunnen 
helpen met zoeken naar werk? 
Kunnen mensen uit uw netwerk u helpen met 
vinden van werk? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaart 7 
 
Waar werkt u nu? 
Doet u ook vrijwilligerswerk? 
Wat is een stage? 
Hebt u ook stage gelopen?  
Wanneer hebt u stage gelopen? 
Zoekt u nu werk?  
Zoekt u nu een stageplaats? 
Zoekt u nu vrijwilligerswerk? 
Schrijft u weleens een sollicitatiebrief? 
Schrijft u uw sollicitatiebrief in het Nederlands? 
Hebt u weleens een sollicitatiegesprek gedaan in het 
Nederlands? 
Bij welke bedrijven hebt u in Nederland 
gesolliciteerd? 
Hebt u voor een sollicitatie in Nederland weleens 
een formulier in het Nederlands ingevuld? 
Hebt u voor een sollicitatie in Nederland weleens 
een brief in het Nederlands geschreven? 
Schrijft u weleens een sollicitatiebrief in het 
Nederlands? 
Hebt u de sollicitatiebrief in uw portfolio zelf 
geschreven? 
Hebt u de cv in uw portfolio zelf geschreven? 
Wie kan u helpen met uw Nederlandse cv of 
Nederlandse sollicitatiebrief? 
Als u een sollicitatiegesprek hebt, wat doet u dan om 
een goede indruk te maken? 
 
 
Kaart 8 
 
Welke verschillen weet u tussen de werkcultuur in 
Nederland en uw eigen land? 
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