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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 4  Lekker leerlingen lastigvallen

33 D 1 

34 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is:  
door te wijzen op de onoverzichtelijkheid van de (Facebook)discussies / op 
het enthousiasme van docenten 

Beoordeel de spelling. 

35 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is:  
op het herhalen van discussies / (onjuiste) antwoorden  

Beoordeel de spelling.  

36 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is:  
Je moet leerlingen niet lastigvallen met vragen waarop docenten zelf het 
antwoord niet weten. / met vragen waarbij onzekerheid bestaat over het 
juiste antwoord. / Onzekerheid wordt in het onderwijs gezien als een vorm 
van kindermishandeling. 

Beoordeel de spelling en grammatica. 

37 maximumscore 1 
“Vooral niet gebruiken in een toets, en bij voorkeur ook niet bespreken in 
de klas, want dat schept alleen maar verwarring.” (regels 47-50) 

of 

“(En dus zijn er ook altijd docenten die opmerken:) ‘Schrappen dat 
voorbeeld!’” (regels 44-47)  

Beoordeel de spelling. 
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38 maximumscore 2 

standpunt Het is tijd voor reframing: leerlingen moeten zo veel 
mogelijk lastiggevallen worden. (regels 75-77) / Het is tijd 
voor reframing (regel 75) / leerlingen moeten zo veel 
mogelijk lastiggevallen worden (regels 76-77) / Ze moeten 
geprikkeld, gepord, uitgedaagd en een beetje uit het lood 
geslagen worden. (regels 77-80)  

argument (Zekerheden, daar hebben ze weinig aan (en die vinden 
ze diep in hun hart ook oninteressant),) ze moeten juist 
kunnen omgaan met de onzekerheden van het leven. 
(regels 80-84) 

aanbeveling Toetsen moeten vooral vragen en opdrachten bevatten 
waarvan de docenten de uitkomsten niet weten(, zodat de 
leerlingen optimaal de gelegenheid krijgen om te laten 
zien hoe ze hierover denken of redeneren, en of ze in 
staat zijn om bewuste keuzes te maken.) (regels 85-92) 

indien drie zinnen juist geciteerd  2 
indien twee zinnen juist geciteerd  1 
indien minder dan twee zinnen juist geciteerd 0 

Beoordeel de spelling. 

39 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is:   
• ‘Lastigvallen’ is doorgaans negatief / ‘Lekker lastigvallen’ klinkt

gemeen 1
• In de tekst wordt hier (echter) een positieve betekenis aan toegekend 1 

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

40 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is:   
(… dan wil dat nog niet zeggen dat) zij ook kunnen omgaan met (andere) 
onzekerheden in het leven.  

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

41 A 1 

42 B 2 
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