
4 Beoordelingsmodel 

Tekst 1 Rottweilers 

Maximumscore 3 

1  Hy hie in nuete liuw as húsdier. 

As der mear as 10 wurden brûkt binne, 1 punt ôflûke. 

Maximumscore 4 

2  • Oanhinklik / minskefreon 2

• Húslik / húsdier 2

Omskriuwingen fan boppesteanden eigenskippen ek goed rekkenje. 

Maximumscore 6 

3  • In kat is in solitêr libjend bist 3

• In liuw libbet yn groepsferbân 3

As der mear as 20 wurden brûkt binne, 3 punten ôflûke. 

Maximumscore 3 

4 D

Maximumscore 4 

5 A

Maximumscore 3 

6  Opsomjend ferbân. 

Maximumscore 3 

7  Tsjinstellend ferbân. 

Maximumscore 6 

8  • Ferlykjend ferbân 3

• (It ferskil tusken) in rottweiler (en oare [lytsere] hûnen) wurdt ferlike mei (it ferskil tusken) 

in liuw (en in kat) 3

As der mear as 25 wurden brûkt binne, 3 punten ôflûke. 

Maximumscore 4 

9  • Gjin nije rottweilers 2

• Se moatte har gedrage 2

As der mear as 15 wurden brûkt binne, 2 punten ôflûke. 

Maximumscore 3 

10  Rottweilers, pekinezen, dwergpinchers en stabij. 

As ien elemint ûntbrekt: gjin punten. 

Maximumscore 3 

11 A
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Maximumscore 6 

12  De rottweiler / in sterk bist is net geskikt as húsdier. 

Ek goed: Der moat in fokferbod komme foar rottweilers. 

Heal goed: Wat sterker it bist, wat mear skea it oanbringt. 

Twa punten: Hoe gefaarlik in húsdier is, hinget net fan de agressiviteit ôf. 

As der mear as 10 wurden brûkt binne, 3 punten ôflûke. 

Maximumscore 3 

13 C

Twa punten: B 

Tekst 2 Simmerske lûden oer Fryske sporten 

Maximumscore 6 

14  • De redaksjes sette twa alhiel ferskillende grutheden foarinoar oer 2

• Wêrom binne de Alvestêdetocht en skûtsjesilen net keazen? 2

• De kar fan de trije Fryske sporten 1

• De trije keazen Fryske sporten kinne net oer ien kaam skeard wurde 2

As der mear as 30 wurden brûkt binne, 3 punten ôflûke. 

Maximumscore 4 

15  • Lege treningsaktiviteit 2

• Lege fergoeding 2

Foar it antwurd ‘de graad fan profesjonalisearring’ kin it maksimum tal punten takend 

wurde.

Maximumscore 3 

16  It nivo fan beöefening. 

Twa punten: attraktyf spul. 

Maximumscore 4 

17 B

Maximumscore 7 

18  • Net allinne echte sporten binne spannende kompetysjesporten, oare sporten kinne dat ek 

wêze. (alinea 2) 

• Dêr wurdt krekt dien oft fan de trije Fryske sporten allinne it keatsen ynternasjonale trekken 

hat (wylst dat krekt like goed jildt foar it damjen). (alinea 3) 

• Dêr wurdt krekt dien oft ‘de freugde om it spultsje sels te spyljen’ in eksklusive eigenskip 

fan it keatsen is (wylst dat krekt like goed jildt foar oare sporten).(alinea 6) 

• Begryp foar de ferliezer, neisitte mei de maten, it ferslach de oare deis yn de kranten en op 

de tillevyzje, boeken en eksposysjes oer de sport wurde hjir neamd as typearjend foar it 

keatsen, wylst dy aspekten by oare sporten krekt like goed in rol spylje. (alinea 7) 

twa alinea’s mei in goede taljochting 7

ien alinea mei in goede taljochting 4

As der mear as 80 wurden brûkt binne, 3 punten ôflûke. 

Maximumscore 3 

19 C

Maximumscore 6 

20 B
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Tekst 3  Stimulânsen om Frysk yn rjochtseal te brûken strienedich 

Maximumscore 31 

21  stavering en styl 6

ynhâld 25

Stavering en styl 

De kandidaat krijt 6 punten foarôf. Foar elke flater wurdt 0,2 punt ôflutsen. It maksimum 

tal punten dat ôflutsen wurde kin, is 6. 

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 / tefolle spaasjes yn gefallen as dy’t en yn ’e

As der mear as 215 wurden brûkt binne, jildt de folgjende regeling: 

• 216-220 wurden = -1 pt 

• 221-225 wurden = -2 pt 

• 226-230 wurden = -3 pt 
ensf. (foar elke 5 wurden tefolle 1 pt ôflûke). 

Ynhâld

• Titel + auteur 1

• Boarne 1

• Frysk wurdt yn it rjochtsferkear sawat net brûkt, 2

• hoewol’t dêr no alle gelegenheid foar is 1

• Wetlike behinderingen binne der hast net mear: 1

• Rjochters en oare meiwurkers fan de rjochtbank ha op Fryske les west, der is in juridysk 

wurdboek Nederlânsk-Frysk útjûn en twa Frysktalige boekjes oer it wurk fan it Iepenbier 

Ministearje en in tal juridyske begripen.
1

1

• In befoarderjend taalbelied ûntbrekt 2

• Justysje hat in taalfolgjend taalbelied: 1

• It inisjatyf ta it brûken fan it Frysk moat útgean fan de fertochten en rjochtsikers 1

• Dat fersterket de besteande tastân: 1

• Fertochten en rjochters rjochtsje har nei it taalgebrûk fan de rjochtbank 1

• In stimulearjend belied is strienedich 2

• De minsken moatte der op wiisd wurde dat se Frysk brûke meie: 1

• yn it gerjochtsgebou, op de daging en oan it begjin fan de sitting.
1

1

• It moaiste soe fansels wêze dat de rjochters en ofsieren fan justysje sels Frysk praten  1

• Der bart lykwols neat, 2

• hoewol’t guon fan boppesteande maatregels sa nommen wurde kinne 1

• Moat de oerheid hjir yngripe? Moat de Fryske beweging him oppenearje?
2

1

• As der neat dien wurdt, hat it eardere krewearjen om ’e nocht west 3

Twa foarbylden moatte neamd wurde. Ek goed: ien foarbyld + in tafoeging dêr’t út bliken 

docht dat it om in foarbyld út in rige giet’. 

Beide foarbylden moatte neamd wurde. Ek goed: Wa moat yngripe? 
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