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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

A

2

C

3

B

4

maximumscore 2
Twee van de volgende:
− voorzien in de behoefte aan zoutwatervis
− gebruik van zoet water beperken
− de boeren een ander gebruik van hun grond aanbieden / de boeren
een hoger rendement van hun grond laten behalen
per juist doel

5

1

maximumscore 1
− zonder vervuiling van het zeewater met meststoffen
− zonder gebruik van antibiotica
− zonder gebruik van gemalen visresten of vismeel / zonder de zeeën
leeg te hoeven vissen / zonder het gevaar te lopen dat de vis uitsterft
Indien minder dan drie juiste elementen

-

0

6

A

7

maximumscore 1
(Ze zeiden:) U denkt toch niet dat wij het land dat we na de
watersnoodramp met veel moeite geschikt hebben gemaakt voor de
akkerbouw, weer laten verzilten? (regels 130-134)
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Vraag

Antwoord

Scores

8

maximumscore 1
de natuurlijke kringloop nabootsen (regels 105-106)

9

D

10

B

11

A

Tekst 2
12

maximumscore 10
In een goede samenvatting komen de volgende elementen voor.

12.1 maximumscore 1

Hoe wordt het wachten beleefd door mensen? / Is er verschil tussen
feitelijke wachttijd en gevoelswachttijd?
12.2 maximumscore 1

feitelijke wachttijden en gevoelswachttijden / bij treinreizigers de feitelijke
wachttijd vergelijken met de gevoelswachttijd
12.3 maximumscore 1

De gevoelswachttijd was gemiddeld tweeëneenhalf keer zo lang als de
feitelijke wachttijd.
12.4 maximumscore 1

’s Avonds neemt de gevoelswachttijd af door muziek.
12.5 maximumscore 2

•
•

Prettige stoffen (bevorderen de productie van dopamine en) verkorten
de gevoelswachttijd
De gevoels(wacht)tijd neemt toe als we ons richten op het wachten

1
1

12.6 maximumscore 2

−
−
−

File is een prettige pauze tussen het werk en de situatie thuis / File is
een welkom rustmoment.
In de file kunnen de hersenen achterstallig werk doen.
In de file gaan de hersenen nadenken over de nabije toekomst.

Indien drie redenen goed
Indien twee redenen goed
Indien minder dan twee redenen goed

-
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Vraag

Antwoord

Scores

12.7 maximumscore 1

File is de ideale plek om tot rust te komen.
12.8 maximumscore 1

Je kunt technieken uit yoga en meditatie gebruiken om de rust te
bevorderen / om je aandacht naar het lichaam te sturen.
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
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;
181-190: 4 scorepunten aftrek;
191-200: 5 scorepunten aftrek;
201-210: 6 scorepunten aftrek;
211-220: 7 scorepunten aftrek;
221-230: 8 scorepunten aftrek;
231-240: 9 scorepunten aftrek;
meer dan 240: 10 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

C

14

A

15

C
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Antwoord

Scores

Tekst 4

-

16

D

17

D

18

D

19

A

20

B

21

C

22

maximumscore 1
“Deze industrie stimuleert die ook aan alle kanten.” (regels 64-66)
of
“Via reclame wordt ons voorgehouden, dat we per dagdeel, stemming,
seizoen of liefst per uur, van parfum moeten wisselen.” (regels 66-69)

23

maximumscore 1
(alinea) 7

24

A

25

B

26

B

27

B
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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 onjuist zijn of geheel of gedeeltelijk
ontbreken:
• jezelf voorstellen met naam, klas, docent maatschappijleer (samen één
element)
• inhoud plan van de directie
• benoemen van drie discussiepunten, per element
• standpunt van briefschrijver en klasgenoten
• twee argumenten voor standpunt, per element
• vraag naar standpunt van de oudervereniging
• vraag om hulp van de oudervereniging
• dank voor de aandacht
• reactie op korte termijn

1
1
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 een of meer van de volgende elementen onjuist zijn of ontbreken:
• samenhang en logische volgorde, per element
• alinea-indeling
• verzorgde indruk
• naam, straat, huisnummer, postcode, plaatsnaam afzender (samen één
element)
• plaats en datum (namelijk 2 februari 2010), per element
• naam, straat, huisnummer, postcode, plaatsnaam geadresseerde
(samen één element)
• aanhef
• regel wit na aanhef en voor slotformule, per element
• slotformule
• ondertekening en/of naam
NB

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

Bronvermeldingen

-

tekst 1

Naar een artikel van Astrid Smit, Intermediair, mei 2007

tekst 2

Naar een artikel van Kees Smits, de Volkskrant, 4 april 2008

tekst 3

Naar een advertentie in Trouw, 7 april 2008

tekst 4

Naar een artikel van Ivo Weyel, Elsevier, 17 mei 2008
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