
4 Beoordelingsmodel 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden drie punten toegekend. 

4 Beoordelingsmodel 

Tekst 1  De regionale media, in lús yn ’e pels? 

Maximumscore 3 
1  • Byld: dat de parse in lús (yn ’e pels) is. 1

• Bedoeling: dat de parse kritysk is. 2

As der mear as 22 wurden brûkt binne ien punt ôflûke. 

2 D

3 C

Maximumscore 4 
4  • It heart net it doel fan de parse te wêzen om te klieren. 2

• In lús is in parasyt en de parse net. 2

* In lús is in parasyt: ien punt. 

As der mear as 28 wurden brûkt binne twa punten ôflûke. 

Maximumscore 4 
5  • Moreel argumint: in lús is in parasyt en de parse soe dat net wêze moatte (wolle). 2

• Feitlik argumint: in lús is in parasyt en de parse is dat net. 2

* In lús is in parasyt: gjin punten. 

As der mear as 28 wurden brûkt binne twa punten ôflûke. 
As der allinne yngien wurdt op it ferskil ‘feit’en ‘miening’: gjin punten. 

Maximumscore 3 
6  Misstannen oan it ljocht bringe (r.12-13). 

Maximumscore 3 
7  Yn alinea 3 hâldt ‘kritysk wêze’ engaazjemint yn, yn alinea 4 hâldt ‘kritysk wêzen’ krekt 

gjin engaazjemint yn. 

As der mear as 22 wurden brûkt binne ien punt ôflûke. 

8 B

Maximumscore 3 
9  ‘justjes út … nimme wol’ (r.23-25). 

As de oanhelling net folslein is, dan gjin punten. 
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Maximumscore 3 
10  ‘(as in echte sjoernalist) mjit er … my wat’ (r.19-20). 

11 A

Maximumscore 4 
12  • Krityk dy’t basearre is op (eigen) opfettings. 2

• Krityk dy’t net basearre is op eigen opfettings / krityk dy’t basearre is op de opfettings fan 
it publyk. 2

* Krityk mei gjin oar doel as it publyk soppige reportaazjes te bieden: gjin punten. 

As der mear as 22 wurden brûkt binne twa punten ôflûke. 

13 C

Maximumscore 3 
14   Nee, sy biede elkenien wat. 

As ien fan de beide eleminten (ûntkenning of motivearring) yn it antwurd ûntbrekt: 1

As der mear as 12 wurden brûkt binne ien punt ôflûke. 

Maximumscore 3 
15  • Posityf 1

• Hy fynt dat de parse net te myld wêze moat en freget in kritysker hâlding 2

As der mear as 22 wurden brûkt binne, ien punt ôflûke. 
As it twadde elemint fan it antwurd goed is en it earste fout: ien punt. 

Maximumscore 3 
16  • Nee / net maklik / dreech / falt net ta 1

• Troch it ‘ons-kent-ons’-effekt // trochdat sy ek as presintator op foarljochtingsgearkomsten 
/ ynspraakjûnen oanwêzich binne / by bedriuwspresintaasjes belutsen binne 2

* Trochdat sy as presintator optrede: ien punt. 

As der mear as 22 wurden brûkt binne ien punt ôflûke. 

Maximumscore 4 
17  • Engaazjemint / krityske hâlding. 2

• Eftergrûnkennis / jin yn de saak ferdjipje. 2

18 C

19 C

20 D

Maximumscore 3 
21  • ‘(Kritysk wêze tsjinnet hegere doelen.) Misstannen oan … mar troch’ (r.12-14) 1

• ‘om in ... te wêzen.’ (r. 62) 2

22 A

Ek goed: D. 
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Tekst 2  De boer is syn status kwyt 

Maximumscore 23 
23  • stavering en styl 5

• ynhâld 18

Stavering en styl 

De kandidaat krijt 5 punten foarôf. Foar elke flater wurdt 0,2 punt ôflutsen. It maksimum tal 
punten dat ôflutsen wurde kin, is 5. 
It totaal oantal punten foar stavering en styl moat ôfrûne wurde op hiele punten. 
Net rekkene wurde: 

• flaters op it mêd fan it al of net oaninoar skriuwen fan wurden 
• ynterpunksjeflaters 
• werhellingsflaters (deselde flater yn itselde wurd) 
• te min / te folle spaasjes yn gefallen as dy’t en yn ’e
• ferwizingsflaters fan it type ‘dit’ ynstee fan ‘dat’ 

Ynhâld 

• 1 Skriuwer, titel en boarne mei datum. 1
As ien fan de eleminten ûntbrekt, dan gjin punten. 

Haadgedachte
• 2 De status fan de boer is foars efterútgien. 2

!!! Dit elemint kin ek fierderop yn de gearfetting foarkomme, bygelyks yn part 2. 

De status fan de boer eartiids
• 3 Eartiids hie er arbeiders foar it wurk. 1
• 4 Hy waard wurdearre / Hy stie yn heech oansjen / Hy waard bewûndere. 1
• 5 Hy siet yn ferskate bestjoeren / Hy hie in liedende posysje yn it doarp / Hy joech de toan 

oan. 1
• 6 Hy wie fier boppe de arbeider ferheven / De arbeider die wat de boer woe / Hy wie de 

baas / Syn wurd wie wet. 1
• 7 In arbeider siet yn alle gefallen net mei de boer yn in bestjoer. 1
• 8 De status fan de boer wie basearre op macht / Hy hie jild en besit / In aardich part fan it 

doarp wie fan him ôfhinklik. 1

De omslach en de oarsaken en gefolgen dêrfan
• 9 Yn ’e fyftiger (en sechtiger) jierren kaam de meganisaasje. 1
• 10 Dat brocht in grutte omslach. 1
• 11 De arbeider ferdwûn nei de yndustry. 1

As ‘nei de yndustry’der net bystiet, dan gjin punten. 
• 12 De boer hie gjin macht mear oer him / Foar de arbeider betsjutte it: frijheid. 1
• 13 De rollen binne omdraaid. 1
• 14 De boer wurdt fia regeljouwing troch de mienskip kontrolearre. 1
• 15 De arbeider hat syn plak yn it bestjoer ynnommen. 1

ekstra punten: 
• As ynformaasje-elemint 7 en 15 beide neamd binne. 1
• As de ynformaasje-eleminten 13, 14 en 15 alle trije neamd binne. 1

ôftrekpunten: 
As der mear as 190 wurden brûkt binne, jildt de folgjende regeling: 

• 191-200 wurden = -1 pt 
• 201-210 wurden = -2 pt 
• 211-220 wurden = -3 pt 

ensf.
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