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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 3  Stiekem ben ik een docent 

33 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• De lezer wil amusement/verstrooiing 1 
• de journalist wil kennis overdragen 1 
• en de journalist moet die twee (lastig verenigbare) zaken met elkaar

combineren 1 

Opmerking 
Met de omschrijving achter het derde bolletje wordt aangeduid dat het 
antwoord duidelijk moet maken dat de journalist de kennisoverdracht en 
het amusement tegelijkertijd moet realiseren.  

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

34 maximumscore 2  
De kern van een goed antwoord is: 
• de essentie van iets achterhalen / laten zien hoe iets zit 1 
• 1 en daar een pakkend verhaal over schrijven

Beoordeel de spelling.

35 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
 Wees niet bevooroordeeld. 
 Wees niet lui. 
 Leg mensen geen woorden in de mond. 
 Controleer persberichten (grondig) / verricht steeds research / 

publiceer geen twijfelachtig nieuws. 
 Schrijf op een pakkende manier.  
 Schrijf beknopt / beknopter dan je wetenschappelijke bron. 
 Stel scherpe vragen (om de zaak op scherp te zetten). 

4 
3 
2 
1 

indien zeven elementen goed 
indien zes elementen goed 
indien vijf elementen goed 
indien vier elementen goed 
indien drie of minder elementen goed 0 

Beoordeel de spelling. 
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36 maximumscore 2 
Twee van de volgende:  
 Veel wetenschappers verhullen het gebrek aan opmerkelijke 

onderzoeksresultaten. 
 Ze staan onvoldoende boven de stof (zodat ze geen conclusies kunnen 

trekken en keuzes kunnen maken). 
 Ze zijn gedwongen in het Engels te schrijven. 

per juiste verklaring 1 

Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

37 A 1 

38 D 1 

39 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Kranten (hebben publicatiedwang en) publiceren zonder grondige

controle 1 
• Veel journalisten willen eerst uitzoeken hoe iets zit 1 
• 1 en daarna een pakkend verhaal schrijven

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

40 C 1 
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