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Deelscores

Antwoorden
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een leerling een
vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het
eigenlijke antwoord (conform het antwoordmodel) niet meegeteld.
Tekst 1 „Dank u wel, alstublieft”

1 

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord moet zijn:
De Nederlandse Spoorwegen lopen achter / gaan bij de loketten ouderwets te werk / hebben
geen moderne betaalmogelijkheden.
ook goed:
• Om de spot te drijven met de Nederlandse Spoorwegen.
of:
• Om zijn ergernis te uiten (over de achterlijke Nederlandse Spoorwegen).
of:
• Vanwege de overeenkomst met de uitdrukking ’stoom afblazen’.
Opmerking
Wanneer meer dan 25 woorden zijn gebruikt, 1 punt aftrekken.

2 

B

3 

A

4 

D

5 

B

6 

-

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Amerikanen worden thuis anders behandeld dan in Nederland. / In Amerika is de klant
altijd koning.

7 

C

8 

B

9 

C

10 

D

11 

B
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Tekst 2 Halalvoedsel voor de Nederlandse moslim
12 

C

13 

C

14 

C

15 

B

16 

Maximumscore 2
Een doelgroep naar de supermarkt halen die er anders niet zou komen.
of:
commercieel belang
Opmerking
Wanneer meer dan 15 woorden gebruikt zijn, 1 punt aftrekken.

17 

Maximumscore 2
Hij heeft veel buitenlandse mensen, van wie een aantal islamitisch, in dienst.
Opmerking
Wanneer meer dan 15 woorden gebruikt zijn, 1 punt aftrekken.

18 

A

19 

C

20 

B

21 

B

Tekst 3 Waar doen ze ’t toch van?

-

22 

B

23 

B

24 

D
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Tekst 4 Onvoltooid puberbrein
25 

C

26 

A

27 

A

28 

A

29 

Maximumscore 1
„Naar Hofmans … het graf” (regels 67–68)

30 

B

31 

Maximumscore 2
Een goede balans tussen de emotionele en denkende delen van de hersenen.
(zie regels 81–88)
Opmerking
Wanneer meer dan 15 woorden gebruikt zijn, 1 punt aftrekken.

-

32 

Maximumscore 1
„Want de … aan heeft.” (regels 100–102)

33 

D

34 

B

35 

C
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Tekst 5 Weg met de taalachterstand
In een goede samenvatting moeten de onderstaande informatie-elementen (of een parafrase
daarvan) opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 36 tot en
met 41.

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Maximumscore 1
Het geld voor het wegwerken van taalachterstanden bij allochtonen hoeft niet naar
middelbare scholen te gaan / kan het beste naar basisscholen en andere instellingen gaan.
Maximumscore 1
De schrijver is het eens met de opvatting van de scholen.
Maximumscore 3
thuis / bij je ouders /in het gezin
bij vriendjes / via spelletjes
op de basisschool of de ISK / door simpele lesjes

1
1
1

Maximumscore 1
In het buitenland is de beheersing van de taal van het gastland bij allochtonen beter dan in
Nederland.
Maximumscore 2
1 de invloed van het koloniale verleden
2 door het andere / betere algemene beleid tegenover de allochtonen / door de opgelegde
verplichting om de taal van het land te leren

1
1

Maximumscore 1
De Nederlandse overheid moet het leren van het Nederlands door allochtonen verplicht
stellen.
Het is de kandidaat geoorloofd in zijn samenvatting de informatie-elementen in een andere
volgorde weer te geven dan in bovenstaande opsomming, mits de samenhang tussen de
informatie-elementen in overeenstemming blijft met die van de samen te vatten tekst.

42 

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding 1)
Voor de eerste overschrijding met 10 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dient per 10 woorden steeds 1 scorepunt te
worden afgetrokken tot een maximum van 7 scorepunten. De toepassing van deze
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een score lager dan 0 bij deze opgave.
Schematisch:
101 - 110: 0 scorepunten aftrek;
111 - 120: 1 scorepunt aftrek;
121 - 130: 2 scorepunten aftrek;
131 - 140: 3 scorepunten aftrek;
141 - 150: 4 scorepunten aftrek;
151 - 160: 5 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 7 punten.
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