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Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.
Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt,
worden de woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het
antwoordmodel) niet meegeteld.
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• bescheidenheid
indien meer dan twee woorden zijn gebruikt
• onbaatzuchtigheid/nobelheid
indien meer dan twee woorden zijn gebruikt
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Tekst 2
11

maximumscore 10

11.1 maximumscore 1

Bijna iedereen wordt bij het houden van een spreekbeurt bevangen door
een zekere mate van podiumvrees / Maar weinig mensen kunnen geheel
op hun gemak een publiek toespreken.
11.2 maximumscore 2

•
•

Angst roept van nature allerlei onbewuste reacties op van het lichaam
(die iemand niet onder controle heeft)
Het doel van angst is het lichaam bij gevaar in staat van paraatheid te
brengen

Opmerking
Een opsomming van symptomen zoals genoemd in alinea 2 of 4

1
1

0

11.3 maximumscore 1

Een beetje angst maakt je alerter.
11.4 maximumscore 1

Het bijzondere bij podiumvrees is dat het vooral de angst is om te
begínnen / Als het begin er eenmaal op zit, ebt de angst meestal weer
weg / De spanning bouwt zich op in de dagen of weken naar de
presentatie toe.
11.5 maximumscore 1

Uiteindelijk is spreekangst te overwinnen / Iedereen kan leren spreken
voor een groep.
11.6 maximumscore 3

Drie van de volgende:
− Een goede voorbereiding is essentieel.
− Eén methode is om je tijdens de presentatie volledig te blijven
concentreren op de taak die je op dat moment uitvoert / Je moet
helemaal in je verhaal zitten.
− (Hoogduin leert mensen met podiumvrees) ontspanningstechnieken om
de zenuwen de baas te blijven.
− Veel doen / Veel oefenen.
per correct antwoord

1

11.7 maximumscore 1

Wie goed wil spreken in het openbaar, moet veel oefenen.
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11.8 Aftrekregeling woordgrensoverschrijding

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
10 scorepunten. De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een score lager dan 0 bij deze opgave.
Schematisch:
141-150: 0 scorepunten aftrek;
151-160: 1 scorepunt aftrek;
161-170: 2 scorepunten aftrek;
171-180: 3 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 10 punten.
NB In het programma WOLF vermeldt u de score van de kandidaat op elk
van de zeven afzonderlijke inhoudselementen bij de labels 11.1 tot en
met 11.7. Bij label 11.8 voert u de aftrekpunten voor de
woordgrensoverschrijding in als een positief getal.
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Tekst 3
12

B

13

C

14

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
(Je bent geschikt voor de landmacht) als je kunt samenwerken / als je
elkaar wilt helpen.
Indien een antwoord langer is dan vijftien woorden
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Tekst 4
16

D
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D

21

maximumscore 2
Vier van de volgende:
− ruimte
− stilte
− natuur
− (grote) bevolkingsdichtheid
− (negatieve/positieve) mentaliteit
− (beschikbaarheid van) platteland
− de kans om een eigen bedrijf te beginnen
Indien vier antwoorden goed
Indien drie of twee antwoorden goed
Indien minder dan twee antwoorden goed

2
1
0

22

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
In België en Duitsland zijn de huizen goedkoper (zie regels 3 en 4 van de
tekst ‘Veel emigratie naar België en Duitsland’).

23

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Deze trend zet (waarschijnlijk) door.
en/of:
Ze wonen net over de grens en werken in Nederland.
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27

Aftrekregels

Aftrek

maximumscore 13

27.1 maximumscore 6

Aftrek inhoud
De score is 6 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.
Indien de volgende elementen onjuist zijn of ontbreken:
• voorstellen: naam, leeftijd, schooltype, per element
• aanleiding brief: tv-programma
• twee genoemde, positieve aspecten van andere landen, per element
• één genoemd, negatief aspect van Nederland
• verzoek om informatie over verblijf in het buitenland, verblijf in het
buitenland van jongeren, minimumleeftijd, per element
• vraag naar naam vereniging geëmigreerde Nederlanders
• vraag naar e-mailadres vereniging geëmigreerde Nederlanders
• vraag naar nuttige internetsites
• bedankje

1
1
1
1
1
1
1
1
1

27.2 maximumscore 4

Aftrek taalgebruik
De score is 4 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.
•

•

•

één of twee formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste
woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw)
drie of vier formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste
woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw)
vijf of meer formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste
woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw)
één of twee spelfouten (fouten in de spelling van werkwoordsvormen,
overige spelfouten)
drie of meer spelfouten (fouten in de spelling van werkwoordsvormen,
overige spelfouten)
twee of meer interpunctiefouten

1
2
3
1
2
1

Voor kandidaten vallend onder artikel 55, lid 3, geldt de volgende
aangepaste aftrekregeling voor taalgebruik:
•

-

één tot en met zes formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste
woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw)
zeven tot en met twaalf formuleringsfouten (onvolledige zinnen,
onjuiste woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw)
dertien of meer formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste
woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw)
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•

•

Aftrek

één tot en met zes spelfouten (fouten in de spelling van
werkwoordsfouten, overige spelfouten)
zeven of meer spelfouten
zes of meer interpunctiefouten

1
2
1

27.3 maximumscore 3

Aftrek presentatie/conventies
De score is 3 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.
Indien de volgende elementen geheel of gedeeltelijk onjuist zijn of
ontbreken:
• samenhang
• logische volgorde
• alinea-indeling
• verzorgde indruk
• gegevens afzender (samen 1 element): naam, straat, huisnummer,
postcode, plaatsnaam afzender
• plaats en datum: 2 mei 2008 (samen 1 element)
• gegevens geadresseerde (samen 1 element): naam, straat,
huisnummer, postcode, plaatsnaam geadresseerde
• aanhef
• regel wit na aanhef
• regel wit voor slotformule
• slotformule
• ondertekening en/of naam

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bronvermeldingen
tekst 1

-

Naar een artikel van Heleen Peverelli; Psychologie Magazine, december 2004

tekst 2

Naar een artikel van Carina van Aartsen; Elsevier, 14 oktober 2006

tekst 3

Naar een advertentie in dagblad Trouw, 7 september 2006

tekst 4

Naar een artikel van Hedi de Vree; de Volkskrant, 16 december 2005
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