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Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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.

Tekst 1
1

F

2

A

3

A

4

B

5

maximumscore 1
alinea 5, 6, 7, 8
alle andere antwoorden

-

0

6

maximumscore 1
“Stuk voor stuk draaiden ze hun hoofdje naar de bron van het geluid als ze
iets ‘geks’ hoorden.” (regels 55-58)

7

C

8

A

9

D

10

D

11

D
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2
12

maximumscore 9
In een goede samenvatting komen de volgende elementen voor:

12.1 maximumscore 1

het terugdringen van het ziekteverzuim / het streven naar aangenamere
arbeidsomstandigheden / het nabootsen van het daglicht / het veranderen
van intensiteit en kleur van het licht gedurende de dag / of daglichtlampen
het ziekteverzuim zouden kunnen terugdringen
12.2 maximumscore 1

het hoge ziekteverzuim in de verpleging / het vermoeden dat personeel
zich onprettig voelt als er niet voldoende daglicht is
12.3 maximumscore 2

•
•

de ontdekking van een derde lichtgevoelige cel / een deel van het oog
die / dat licht doorgeeft aan de hypofyse (, die de aanmaak van
hormonen regelt / die een bepaalde stof in de hersenen aanmaakt
of activeert)

of
• (de ontdekking) dat het oog meer doet
• dan alleen dingen zichtbaar maken

1

1

1
1

of
• In het oog moet iets zitten
• wat een stof in onze hersenen activeert / wat iets in onze hersenen
activeert

1
1

12.4 maximumscore 1

Als je voldoende licht krijgt, slaap je goed / voel je je goed.
12.5 maximumscore 1

Mensen zijn niet alert, productief en vrolijk / Mensen voelen zich niet goed
en kunnen ’s nachts niet goed slapen.
12.6 maximumscore 1

Blauw licht onderdrukt de aanmaak van het slaaphormoon.
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Antwoord

Scores

12.7 maximumscore 1

Rood licht wekt het slaaphormoon op / Door rood licht ga je je ontspannen.
12.8 maximumscore 1

Pas de norm voor verlichtingssterkte op het werk aan / Voer de lichtsterkte
op het werk op / Gebruik op de werkplek koel wit licht / Gebruik op de
werkplek licht van (ten minste) 800 lux.
12.9 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
9 scorepunten. De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een score lager dan 0 bij deze opgave.
Schematisch:
161-170: 0 scorepunten aftrek;
171-180: 1 scorepunt aftrek;
181-190: 2 scorepunten aftrek;
191-200: 3 scorepunten aftrek;
201-210: 4 scorepunten aftrek;
211-220: 5 scorepunten aftrek;
221-230: 6 scorepunten aftrek;
231-240: 7 scorepunten aftrek;
241-250: 8 scorepunten aftrek;
meer dan 250: 9 scorepunten aftrek.
NB In het programma WOLF vermeldt u de score van de kandidaat op elk
van de acht afzonderlijke inhoudselementen bij de labels 12.1 tot en
met 12.8. Bij label 12.9 voert u de aftrekpunten voor de woordgrensoverschrijding in als een positief getal.

Tekst 3

-

13

B

14

A

15

A
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Tekst 4
16

maximumscore 1
alinea 5

17

A

18

C

19

A

20

C

21

D

22

A

23

maximumscore 2
Twee van de volgende vier argumenten:
− Jongeren zullen proberen de begrenzer te verwijderen.
− Waarschuwingen creëren een groter bewustzijn van risicovol gedrag.
− Jongeren wijzen begrenzers af.
− (Begrenzers kun je verwijderen, maar) waarschuwingen op
verpakkingen lees je automatisch als je een koptelefoon koopt.
Indien twee van bovenstaande argumenten worden genoemd
Indien één van bovenstaande argumenten wordt genoemd

24

maximumscore 1
het onderzoek van Raat
Indien meer dan 10 woorden zijn gebruikt

25

0

maximumscore 1
het onderzoek van De Laat
Indien meer dan 10 woorden zijn gebruikt

-

2
1

26

B

27

D
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Schrijfopdracht
Vraag

28

Aftrekregels

Aftrek

maximumscore 13

28.1 maximumscore 6

Aftrek inhoud
De score is 6 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.
Indien de volgende elementen geheel of gedeeltelijk onjuist zijn of
ontbreken:
• aanleiding artikel: schoolfeest en hoge pieptoon volgende dag, per
element
• informatie hoorstichting: 1. bij 20.000 jongeren jaarlijks gehoorschade
in Nederland, 2. oorsuizingen/pieptoon eerste teken(en) van
gehoorschade, per element
• uitgesproken mening over het verschijnsel
• twee gegevens uit de tabel, per element
• waarschuwing: mp3-speler op 60% bij oordopjes en 70% bij
koptelefoon
• www.oorcheck.nl, iedereen kan gehoor meten
• wens aan lezers

1

1
1
1
1
1
1

28.2 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, inclusief ten onrechte opgenomen of weggelaten
hoofdletters)
drie of meer spelfouten (fouten in de spelling van werkwoordsvormen,
overige spelfouten, inclusief ten onrechte opgenomen of weggelaten
hoofdletters)
• twee of meer interpunctiefouten

1
2
3

1

2
1

Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
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Vraag

Aftrekregels

Aftrek

28.3 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
• passende titel
• ondertekening met naam
• vermelding klas

1
1
1
1
1
1
1

Bronvermeldingen

-

tekst 1

Naar een artikel van Floor van der Hout, Psychologie, mei 2008

tekst 2

Naar een artikel van Anouk van Wechem, Psychologie Magazine, november 2007

tekst 3

Naar een advertentie in de Volkskrant, 18 april 2008

tekst 4

Naar een artikel van Revka Bijl, Elsevier, 19 april 2008
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