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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 1
1

D

2

maximumscore 2
Schooltaal heeft
1 moeilijkere woorden dan thuistaal.
2 woorden met een specifieke betekenis.
3 moeilijkere zinnen dan thuistaal.
4 langere zinnen dan thuistaal.
5 lastigere onderwerpen dan thuistaal.
Indien vier of vijf antwoorden goed
Indien drie antwoorden goed
Indien minder dan drie antwoorden goed

3

2
1
0

maximumscore 1
− praten over dingen die vroeger gebeurd zijn
− praten over hoe dingen werken
Indien twee antwoorden goed
Indien minder dan twee antwoorden goed

4

1
0

maximumscore 1
“Er is daarbij gelet op de manier waarop en de mate waarin ze schooltaal
thuis gebruiken.” (regels 78-80)
Opmerking
Ook goed: “Verder is onderzocht of moeders bij bepaalde activiteiten meer
kenmerken van schooltaal gebruiken dan bij andere activiteiten.”
(regels 84-87)

-

5

D

6

C

7

A

8

D

9

B

10

A

11

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2
12

maximumscore 11

12.1 maximumscore 1

Migraine is hoofdpijn plus overgevoeligheid voor invloeden van buiten.
12.2 maximumscore 1

De samenleving lijdt per jaar (voor 1,2 miljard euro) schade door
ziekteverzuim van migrainelijders.
12.3 maximumscore 3

•
•
•

Dr. Ferrari uit Leiden
onderzoekt de oorzaken van migraine / wat er precies in het hoofd van
mensen gebeurt bij een migraine-aanval
en methoden/middelen om migraine te voorkomen en/of de pijn te
verlichten

1
1
1

12.4 maximumscore 2

•

•

Migraine wordt veroorzaakt door een ontsteking in de zenuwen rond de
hersenen / verwijding van de bloedvaten rond de hersenen / prikkeling
van de zenuwuiteinden rond de bloedvaten in de hersenvliezen /
stofjes die een ontstekingsreactie op gang brengen
maar onduidelijk is nog wat de oorzaak is van die ontsteking / de
directe oorzaak / hoe het proces op gang komt

1
1

12.5 maximumscore 2

•
•

-

Chronische zware hoofdpijn wordt (vaak) veroorzaakt door het slikken
van (te veel) pijnstillers en cafeïnehoudende dranken
maar bij sommige lijders is er een andere, nog onbekende oorzaak
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Vraag

Antwoord

Scores

12.6 maximumscore 1

Migraine kan soms worden voorkomen door speciale
antimigrainemedicijnen / Migraine verdwijnt door een medicijn dat de
bloedvaten vernauwt en de pijn tijdens de aanval doet verdwijnen.
12.7 maximumscore 1

Chronische zware hoofdpijn kan vaak worden verminderd door te stoppen
met het gebruik van pijnstillers en cafeïnehoudende dranken.
Het is de kandidaat geoorloofd in zijn samenvatting de informatieelementen 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.
12.8 Regeling met betrekking tot 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
11 scorepunten. De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een score lager dan 0 bij deze opgave.
Schematisch:
181-190: 0 scorepunten aftrek;
191-200: 1 scorepunt aftrek;
201-210: 2 scorepunten aftrek;
211-220: 3 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 11 punten.

-
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Antwoord

Scores

Tekst 3

-

13

B

14

C

15

A
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Vraag

Antwoord

Score

Tekst 4
16

A

17

B

18

A

19

maximumscore 1
− de sneeuwgrens in de Alpen schuift al omhoog
− hittegolven komen nu vaker voor
− overstromingen komen nu vaker voor
Indien drie of twee antwoorden goed
Indien minder dan twee antwoorden goed

20

1
0

maximumscore 1
− de snelle groei van het toerisme
− het toenemend gebruik van het vliegtuig
− de trage verbetering van de brandstof-efficiency van vliegtuigen
Indien drie of twee antwoorden goed
Indien minder dan twee antwoorden goed

-

1
0

21

maximumscore 1
“Als er werk wordt gemaakt van de vermindering van uitlaatgasuitstoot, zal
ook van de toeristische sector een evenredige bijdrage worden verlangd.”
(regels 106-110)
Ook goed:
“Deze voorkeurspositie lijkt onhoudbaar.” (regels 105-106)

22

A

23

C

24

C

25

maximumscore 1
“In Nederland en de landen om ons heen neemt de kans op mooi
zomerweer naar verwachting toe (, hoewel de grote wisselvalligheid blijft
bestaan).” (regels 45-49)

26

B
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Schrijfvaardigheid
Vraag

27

Aftrekregels

Aftrek

maximumscore 13
Schrijfopdracht

27.1 maximumscore 6

Aftrek inhoud artikel
De score is 6 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.
Indien de volgende elementen onjuist zijn of ontbreken:
• omvang probleem
• overtuigen van noodzaak auto of brommer te laten staan
• één milieureden voor gebruik fiets
• gezondheidsreden voor gebruik fiets
• discussies in jouw klas
• meerderheid is voor actie
• oproep mee te doen aan wandeltocht “Loop je warm voor de natuur”
• hoe je je kunt inschrijven
• inschrijfgeld (€ 5) komt ten goede van een irrigatieproject in Afrika
• doel project in Afrika is tegenhouden van klimaatveranderingen

1
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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Vraag

Aftrekregels

•

•

Aftrek

één tot en met zes spelfouten (fouten in de spelling van
werkwoordsvormen, overige spelfouten)
zeven of meer spelfouten (fouten in de spelling van
werkwoordsvormen, overige 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 een of meer van de volgende elementen onjuist zijn of ontbreken:
• passende titel
• samenhang en logische volgorde, per element
• alinea-indeling
• verzorgde indruk
• naam en klas, per element

1
1
1
1
1

NB In het programma Wolf vermeldt u de scores van de kandidaat op elk
van de drie afzonderlijke beoordelingscriteria.

Bronvermeldingen
tekst 1

Naar een scriptie van Geke Hootsen, Schooltaal thuis bij moeders met driejarige
kinderen, Tilburg, 2006

-

tekst 2

Naar een artikel van Astrid Smit, ‘Intermediair’, 12 september 2005

tekst 3

Naar een advertentie in ‘de Volkskrant’, 5 september 2006

tekst 4

Naar een artikel van J.A. Smits, ‘de Volkskrant’, 3 juli 2003
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