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Inhoud voorbeeldexamen Schrijven I

Te behalen punten:
Het aantal te behalen punten bij de inhoudsaspecten:
Verdeling over de beoordelingsaspecten:
adequaatheid/begrijpelijkheid
samenhang
woordgebruik

27
5
4

-

26

Het aantal te behalen punten bij de vormaspecten:
Verdeling over de beoordelingsaspecten:
grammaticale correctheid
spelling

Totaal aantal opdrachten: 16
Maximumscore: 62 punten
Cesuur (laagste voldoende): 34 punten
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36

22
4
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Aanwijzingen voor de beoordeling Schrijven I

Het examenonderdeel Schrijven I bestaat uit twee opgavenboekjes:
Opgavenboekje A
1
Het schrijven van een zin of enkele zinnen (examenopgaven 1 t/m 5 en
examenopgaven 9 t/m 13)
2
Het aanvullen van een brief (examenopgave 6) en het aanvullen van een tekst
(examenopgave 7)
3
Het invullen van een formulier (examenopgave 8)
Opgavenboekje B
1
Het schrijven van een korte tekst (examenopgave 1 t/m 3)
Het schrijven van een zin of enkele zinnen
Het schrijven van een zin of enkele zinnen wordt beoordeeld op twee aspecten:
'adequaatheid/begrijpelijkheid' en 'grammaticale correctheid'.
Zowel adequaatheid/begrijpelijkheid van de uiting als grammaticale correctheid wordt
gewaardeerd op basis van een 2-puntsschaal: u kunt een score 0 of 1 toekennen voor
adequaatheid/begrijpelijkheid en 0 of 1 voor grammaticale correctheid. Een uiting waarvoor op
basis van adequaatheid/begrijpelijkheid een score van 0 wordt toegekend kan voor
grammaticale correctheid geen score van 1 opleveren.
Het aanvullen van een brief en het aanvullen van een tekst
Examenopgave 6 wordt op dezelfde manier beoordeeld als de categorie 'het schrijven van een
zin/enkele zinnen'. In deze opgave moeten twee zinnen aangevuld worden.
Bij examenopgave 7 zijn de beoordelingsschalen langer: adequaatheid/begrijpelijkheid wordt
beoordeeld op basis van een 4-puntsschaal en grammaticale correctheid op basis van een 3puntsschaal. Verder wordt deze opgave ook beoordeeld op de aspecten spelling, samenhang
en woordgebruik; deze aspecten worden beoordeeld op basis van een 2-puntsschaal.
Het invullen van een formulier
Bij examenopgave 8 zijn de beoordelingsschalen gelijk aan die bij examenopgave 7:
adequaatheid/begrijpelijkheid wordt beoordeeld op basis van een 4-puntsschaal en
grammaticale correctheid op basis van een 3-puntsschaal. Verder wordt deze opgave ook
beoordeeld op de aspecten spelling, samenhang en woordgebruik; deze aspecten worden
beoordeeld op basis van een 2-puntsschaal.
Het schrijven van een korte tekst
Het schrijven van een korte tekst wordt in elk geval beoordeeld op de aspecten
'adequaatheid/begrijpelijkheid' en 'grammaticale correctheid'.
Het aspect adequaatheid/begrijpelijkheid wordt globaal beoordeeld op basis van een 4puntsschaal: u kunt een score van 0, 1, 2 of 3 toekennen. Zijn alle in de opdracht gevraagde
elementen in de uiting verwerkt, dan wordt de uiting als 'acceptabel' beschouwd en wordt als
uitgangspunt een score van 2 punten genomen. Een hogere score (3 punten) of een lagere
score (1) kan vervolgens toegekend worden door de totale kwaliteit van het geschrevene in
ogenschouw te nemen.
Het aspect grammaticale correctheid wordt beoordeeld op basis van een 3-puntsschaal: u kunt
hiervoor een score van 0, 1 of 2 toekennen. Afhankelijk van de opdracht kunnen nog andere
aspecten ter beoordeling worden toegevoegd. Deze toegevoegde aspecten worden
beoordeeld op basis van een 2-puntsschaal: u kunt hiervoor een score van 0 of 1 toekennen.
De volgende aspecten zijn voor beoordeling toegevoegd:
bij examenopgave 1 en 2 zijn de aspecten spelling, samenhang en woordgebruik
toegevoegd.
bij examenopgave 3 zijn de aspecten samenhang en woordgebruik toegevoegd.
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Opmerkingen bij de beoordelingsmodellen
Algemeen
Bij de beoordeling moeten de verschillende schalen onafhankelijk van elkaar
gehanteerd worden. Een onzekere toekenning van een score op één van de schalen
mag niet gecompenseerd worden met een score op één van de andere schalen.
Als er een uiting geproduceerd is met een volledig en adequaat gedeelte dat op zich
voldoende zou zijn geweest voor de hoogste score, maar waar een en ander ten
overvloede aan toegevoegd is dat allerlei fouten vertoont, dan wordt deze overbodige
toevoeging ook meegewogen in de beoordeling. Wanneer overbodige informatie geen
fouten vertoont, dan heeft dit geen invloed op de toe te kennen score.
Adequaatheid/begrijpelijkheid
Bij het vaststellen van adequaatheid/begrijpelijkheid wordt tolerant beoordeeld; het
waarheidsgehalte of juistheidsgehalte van de inhoud van de boodschap in de ogen
van de beoordelaar moet niet in de beoordeling worden betrokken.
Bij de beoordeling van adequaatheid/begrijpelijkheid spelen de volgende aspecten
een rol:
de uiting heeft een duidelijke relatie met de opdracht;
de intentie van de schrijver wordt uit deze uiting zonder meer duidelijk en de
uiting is goed te begrijpen.
Als lexicale keuzes de begrijpelijkheid van een uiting ernstig aantasten, komt dat tot
uiting in de waardering voor het aspect adequaatheid/begrijpelijkheid. Een
afzonderlijke beoordeling van het woordgebruik wordt alleen bij die opdrachten
toegepast waar specifiek woordgebruik relevant kan zijn.
Als spelfouten de begrijpelijkheid van een uiting ernstig aantasten, komt dat tot uiting
in de waardering voor het aspect adequaatheid/begrijpelijkheid. Een afzonderlijke
beoordeling van spelling wordt alleen bij die opdrachten toegepast waar spelling
relevant kan zijn.
Grammaticale correctheid
Bij het aspect grammaticale correctheid moet beoordeeld worden op fouten zoals
bijvoorbeeld woord- en zinsvormingsfouten, fouten tegen de 'er'-constructie,
congruentiefouten, voorzetselfouten enzovoorts.
Fouten tegen het woordgeslacht en fouten die daaruit voortvloeien, mogen
voorkomen.
Het vergeten van een lidwoord is een grammaticale fout die wel in de beoordeling
wordt betrokken.
In het beoordelingsmodel is bij de taken 'zinnen aanvullen/zinnen tussenvoegen' een
expliciete opmerking gemaakt wanneer er sprake moet zijn van bijzinsvolgorde of
inversie. Dat betekent echter niet dat alleen in die gevallen de woordvolgorde correct
moet zijn. Met andere woorden: om bij deze taken voor het aspect grammaticale
correctheid 1 punt te kunnen behalen, moet er altijd sprake zijn van correcte
woordvolgorde.
Wanneer iemand bij de taken 'zinnen aanvullen/tussenvoegen' door het geschrevene
zelf het gebruik van een bepaalde werkwoordstijd afdwingt, dan moet deze ook
gerealiseerd worden om 1 punt te kunnen behalen voor grammaticale correctheid.
Taakspecifiek
Bij de categorie 'zinnen tussenvoegen' is het toevoegen van een voegwoord
toegestaan voor zover de grammaticaliteit van de constructie daardoor niet gestoord
wordt. Fouten tegen interpunctie die daardoor ontstaan, zijn in dit geval toegestaan.
Als door de toevoeging de begrijpelijkheid wordt aangetast, komt dat tot uiting in de
beoordeling van het aspect adequaatheid/begrijpelijkheid.
Als er bij de categorieën 'een zin aanvullen' en 'een zin tussenvoegen' bij het aspect
grammaticale correctheid specifieke opmerkingen genoemd staan, dan moet het
schrijfproduct in ieder geval aan die eisen voldoen om 1 punt te kunnen behalen.
Realisering van de bij de specifieke opmerkingen vermelde constructie levert
overigens niet zonder meer 1 punt op. Het is mogelijk dat er 0 punten worden
toegekend op basis van andere fouten tegen formele kenmerken, bijvoorbeeld door
fouten tegen de woordvolgorde of door congruentiefouten.
Het is bij de categorieën 'een zin aanvullen' en 'een zin tussenvoegen' mogelijk dat de
creativiteit van de schrijver zo groot is dat hij/zij een product schrijft dat weliswaar niet
___
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voldoet aan de specifieke eisen genoemd bij het aspect adequaatheid/begrijpelijkheid,
maar dat desondanks adequaat genoemd kan worden. In een dergelijk geval moet 1
punt worden toegekend voor adequaatheid/begrijpelijkheid.
Als er bij een korte schrijftaak een tekst is geproduceerd waaruit blijkt dat de stimulus
anders is geïnterpreteerd dan bedoeld, dan kan dat product voor het aspect
adequaatheid/begrijpelijkheid nooit de maximaal te behalen score krijgen (3 punten).
De overige schaalpunten kunnen wel gebruikt worden om de kwaliteit van het product
te waarderen.
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Beoordelingsmodel Schrijven I

Onderdeel A
Algemeen model voor opdracht 1 tot en met 5
Beoordelingsmoment
Adequaatheid/begrijpelijkheid
0 punten
1 punt
Algemeen

De uiting is niet herkenbaar als uitwerking van de opdracht (er is bijvoorbeeld geen
respons, de respons is niet-Nederlands of de respons is niet adequaat).
De uiting is een adequate reactie op/uitwerking van de opdracht.
Indien er 0 punten toegekend worden voor adequaatheid/begrijpelijkheid, wordt er
niet verder beoordeeld.

Grammaticale correctheid
0 punten
1 punt
Algemeen

De uiting is grammaticaal niet correct.
De uiting is grammaticaal correct.
Fouten tegen het woordgeslacht en fouten die daaruit voortvloeien, mogen
voorkomen.

Specifieke opmerkingen bij het model voor opdracht 1 tot en met 5
1

Kees heeft been gebroken
Adequaatheid
Er is een logisch gevolg beschreven van het hebben van een
gebroken been.
Gramm.corr.

2

Buurman hoge bomen
Adequaatheid
Er is een gevolg beschreven dat logischerwijs is opgetreden of
kan/zal optreden nu de buurman de hoge bomen uit zijn tuin heeft
weggehaald.
Gramm.corr.

3

De woordvolgorde in de zin wordt gekenmerkt door inversie.

Woensdag vrij in plaats van vrijdag
Adequaatheid
Er is een reden beschreven voor het feit dat men liever op
woensdag dan op vrijdag vrij wil. Deze reden heeft niet het
karakter van een eenmalige gebeurtenis.
Gramm.corr.

___
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De geproduceerde zin bevat een correcte verleden of voltooide
tijdsvorm. De woordvolgorde in de zin wordt gekenmerkt door
inversie.

Boetes te hard rijden
Adequaatheid
Er is een tegenstelling beschreven op het feit dat de boetes voor te
hard rijden erg hoog zijn.
Gramm.corr.

5

De woordvolgorde behorend bij een bijzin is gerealiseerd.

Toen hier nog geen verkeerslichten stonden
Adequaatheid
Er is een situatie beschreven die bestond op het moment dat/als
gevolg van het feit dat er hier geen verkeerslichten stonden.
Gramm.corr.

4

De woordvolgorde in de zin wordt gekenmerkt door inversie.

Geen specifieke opmerkingen.

6
*
-

NB Deze schrijfopdracht bestaat uit het schrijven van twee zinnen. De zinnen
worden elk afzonderlijk beoordeeld.
1e zin: 'Het lijkt ons een goed idee …'

Beoordelingsmoment
Adequaatheid/begrijpelijkheid
0 punten
1 punt
Algemeen

Specifiek

De uiting is niet herkenbaar als uitwerking van de opdracht (er is bijvoorbeeld geen
respons, de respons is niet-Nederlands of de respons is niet adequaat).
De uiting is een adequate reactie op/uitwerking van de opdracht.
Indien er 0 punten toegekend worden voor adequaatheid/begrijpelijkheid, wordt er
niet verder beoordeeld.
Er is een voorstel beschreven om het te hard rijden in de buurt tegen te gaan.

Grammaticale correctheid
0 punten
1 punt
Algemeen

De uiting is grammaticaal niet correct.
De uiting is grammaticaal correct.
Fouten tegen het woordgeslacht en fouten die daaruit voortvloeien, mogen
voorkomen.

Specifiek

Er mag geen stijlbreuk optreden door bijvoorbeeld het gebruik van 'jij/jou'.

-

2e zin: 'Daarnaast …'

Beoordelingsmoment
Adequaatheid/begrijpelijkheid
0 punten
1 punt
Algemeen

Specifiek

De uiting is niet herkenbaar als uitwerking van de opdracht (er is bijvoorbeeld geen
respons, de respons is niet-Nederlands of de respons is niet adequaat).
De uiting is een adequate reactie op/uitwerking van de opdracht.
Indien er 0 punten toegekend worden voor adequaatheid/begrijpelijkheid, wordt er
niet verder beoordeeld.
Er is een tweede voorstel beschreven om het te hard rijden in de buurt tegen te gaan.

Grammaticale correctheid
0 punten
1 punt
Algemeen

De uiting is grammaticaal niet correct.
De uiting is grammaticaal correct.
Fouten tegen het woordgeslacht en fouten die daaruit voortvloeien, mogen
voorkomen.

Specifiek

De woordvolgorde in de zin wordt gekenmerkt door inversie. Er mag geen stijlbreuk
optreden door bijvoorbeeld het gebruik van 'jij/jou'.

___
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Beoordeelmoment
Adequaatheid/begrijpelijkheid
0 punten
De geschreven tekst is niet herkenbaar als uitwerking van de opdracht (er is
bijvoorbeeld geen respons, de respons is niet-Nederlands of de respons is niet
adequaat).
1 punt
De geschreven tekst is slechts met zeer veel moeite herkenbaar als uitwerking van
de opdracht.
2 punten
De geschreven tekst is acceptabel en herkenbaar als uitwerking van de opdracht.
3 punten
De geschreven tekst is volledig adequaat en is een uitstekende uitwerking van de
opdracht.
Algemeen

Indien er 0 punten toegekend worden voor adequaatheid/begrijpelijkheid omdat het
schrijfproduct op geen enkele manier geïnterpreteerd kan worden als uitwerking van
de opdracht, wordt er niet verder beoordeeld.

Specifiek

Het schrijfproduct wordt beoordeeld als acceptabel (2 punten) wanneer er twee
redenen beschreven zijn waarom mensen over het algemeen meer tijd zijn gaan
besteden aan sport.
Wanneer slechts aan een gedeelte van de opdracht is voldaan, kunnen maximaal
2 punten toegekend worden voor adequaatheid/begrijpelijkheid.

Grammaticale correctheid
0 punten
De geschreven tekst bevat veel grammaticale fouten.
1 punt
De geschreven tekst bevat enkele grammaticale fouten.
2 punten
De geschreven tekst bevat nauwelijks of geen grammaticale fouten.
Algemeen
Spelling
0 punten
1 punt
Samenhang
0 punten

1 punt

___
10

Fouten tegen het woordgeslacht en fouten die daaruit voortvloeien, mogen
voorkomen.
De geschreven tekst bevat veel spelfouten
De geschreven tekst bevat nauwelijks of geen spelfouten.
Er is nauwelijks of geen samenhang/verband in de tekst te herkennen en/of er zijn
nauwelijks signaal- en/of verbindingswoorden gebruikt om die samenhang te
bewerkstelligen en/of het gebruik is inadequaat.
Er is een duidelijk(e) samenhang/verband in de tekst te herkennen en/of er zijn op
adequate wijze signaal- en/of verbindingswoorden gebruikt om die samenhang te
bewerkstelligen.

8

Kinderfeestje

Beoordeelmoment
Adequaatheid/begrijpelijkheid
0 punten
De geschreven tekst is niet herkenbaar als uitwerking van de opdracht (er is
bijvoorbeeld geen respons, de respons is niet-Nederlands of de respons is niet
adequaat).
1 punt
De geschreven tekst is slechts met zeer veel moeite herkenbaar als uitwerking van
de opdracht.
2 punten
De geschreven tekst is acceptabel en herkenbaar als uitwerking van de opdracht.
3 punten
De geschreven tekst is volledig adequaat en is een uitstekende uitwerking van de
opdracht.
Algemeen

Indien er 0 punten toegekend worden voor adequaatheid/begrijpelijkheid omdat het
schrijfproduct op geen enkele manier geïnterpreteerd kan worden als uitwerking van
de opdracht, wordt er niet verder beoordeeld.

Specifiek

Het schrijfproduct wordt beoordeeld als acceptabel (2 punten) wanneer uit de
geschreven fax blijkt dat mevrouw De Winter op 24 juni terecht kan voor een
kinderfeestje.

Grammaticale correctheid
0 punten
De geschreven tekst bevat veel grammaticale fouten.
1 punt
De geschreven tekst bevat enkele grammaticale fouten.
2 punten
De geschreven tekst bevat nauwelijks of geen grammaticale fouten.
Algemeen
Spelling
0 punten
1 punt
Samenhang
0 punten

1 punt

Fouten tegen het woordgeslacht en fouten die daaruit voortvloeien, mogen
voorkomen.
De geschreven tekst bevat veel spelfouten.
De geschreven tekst bevat nauwelijks of geen spelfouten.
Er is nauwelijks of geen samenhang/verband in de tekst te herkennen en/of er zijn
nauwelijks signaal- en/of verbindingswoorden gebruikt om die samenhang te
bewerkstelligen en/of het gebruik is inadequaat.
Er is een duidelijk(e) samenhang/verband in de tekst te herkennen en/of er zijn op
adequate wijze signaal- en/of verbindingswoorden gebruikt om die samenhang te
bewerkstelligen.

Woordgebruik
0 punten
Het woordgebruik is niet adequaat/sluit niet aan bij het onderwerp van de opdracht.
1 punt
Het woordgebruik is adequaat/sluit goed aan bij het onderwerp van de opdracht.

___
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Algemeen model voor opdracht 9 tot en met 13
Beoordeelmoment
Adequaatheid/begrijpelijkheid
0 punten
1 punt
Algemeen

De uiting is niet herkenbaar als uitwerking van de opdracht (er is bijvoorbeeld geen
respons, de respons is niet-Nederlands of de respons is niet adequaat).
De uiting is een adequate reactie op/uitwerking van de opdracht.
Indien er 0 punten toegekend worden voor adequaatheid/begrijpelijkheid, wordt er
niet verder beoordeeld.

Grammaticale correctheid
0 punten
1 punt

De uiting is grammaticaal niet correct.
De uiting is grammaticaal correct.

Algemeen

Fouten tegen het woordgeslacht en fouten die daaruit voortvloeien, mogen
voorkomen.

Specifieke opmerkingen bij het model voor opdracht 9 tot en met 13
9

Belangstelling cursus
Adequaatheid
Er is een voorwaarde/noodzaak/advies beschreven die kan gelden
om zeker te zijn van een plaats bij de drukbezochte cursus.
Gramm.corr.

10

Personeelsfeest juli
Adequaatheid
Er is een reden gegeven voor het feit dat het personeelsfeest
vanaf volgend jaar niet meer in juli maar in april plaatsvindt.
Gramm.corr.

11

Cursus 8 uur
Adequaatheid

Gramm.corr.

___
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Geen specifieke opmerkingen.

Aardbeien in de winter en zomer te koop
Adequaatheid
Er is een situatie of een vergelijking beschreven die verklaard
wordt vanuit het feit dat aardbeien in de winter uit het buitenland
komen (bijvoorbeeld: "In de winter zijn aardbeien duurder dan in de
zomer").
Gramm.corr.

13

Geen specifieke opmerkingen.

Meneer Kouwenhoven ziek
Adequaatheid
Er is een (plan tot) actie beschreven (dat) die ervoor kan zorgen
dat de situatie van de zieke heer Kouwenhoven verbetert.
Gramm.corr.

12

Geen specifieke opmerkingen.

Geen specifieke opmerkingen.

Er is een bewering beschreven met betrekking tot de besteding
van vier uur in het kader van een cursus, anders dan huiswerk
maken. Als er een rekenfout is gemaakt, telt dit bij de beoordeling
niet mee.
Er mag geen stijlbreuk optreden, bijvoorbeeld door gebruikmaking
van 'je/jij'.

Onderdeel B
1
Beoordeelmoment
Adequaatheid/begrijpelijkheid
0 punten

De geschreven tekst is niet herkenbaar als uitwerking van de opdracht (er is
bijvoorbeeld geen respons, de respons is niet-Nederlands of de respons is niet
adequaat).
De geschreven tekst is slechts met zeer veel moeite herkenbaar als uitwerking
van de opdracht.
De geschreven tekst is acceptabel en herkenbaar als uitwerking van de opdracht.
De geschreven tekst is volledig adequaat en is een uitstekende uitwerking van de
opdracht.

1 punt
2 punten
3 punten
Algemeen

Indien er 0 punten toegekend worden voor adequaatheid/begrijpelijkheid omdat het
schrijfproduct op geen enkele manier geïnterpreteerd kan worden als uitwerking
van de opdracht, wordt er niet verder beoordeeld.

Specifiek

Het schrijfproduct wordt beoordeeld als acceptabel (2 punten) wanneer is
beschreven dat de schrijver op de hoogte is van het feit dat er tijdens de
middagpauze niet goed op zijn kinderen gelet wordt, zodat ze bijvoorbeeld het
schoolplein kunnen verlaten, indien hij zijn beargumenteerde ongenoegen hierover
uit en een voorstel voor maatregelen doet om het probleem op te lossen.
Wanneer slechts aan een gedeelte van de opdracht is voldaan, kunnen maximaal 2
punten toegekend worden voor adequaatheid/begrijpelijkheid.

Grammaticale correctheid
0 punten
1 punt
2 punten
Algemeen

De geschreven tekst bevat veel grammaticale fouten.
De geschreven tekst bevat enkele grammaticale fouten.
De geschreven tekst bevat nauwelijks of geen grammaticale fouten.
Fouten tegen het woordgeslacht en fouten die daaruit voortvloeien, mogen
voorkomen.

Spelling
0 punten
1 punt

De geschreven tekst bevat veel spelfouten.
De geschreven tekst bevat nauwelijks of geen spelfouten.

Samenhang
0 punten

1 punt

Er is nauwelijks of geen samenhang/verband in de tekst te herkennen en/of er
zijn nauwelijks signaal- en/of verbindingswoorden gebruikt om die samenhang te
bewerkstelligen en/of het gebruik is inadequaat.
Er is een duidelijk(e) samenhang/verband in de tekst te herkennen en/of er zijn op
adequate wijze signaal- en/of verbindingswoorden gebruikt om die samenhang te
bewerkstelligen.

Woordgebruik
0 punten
1 punt

Het woordgebruik is niet adequaat/sluit niet aan bij het onderwerp van de
opdracht.
Het woordgebruik is adequaat/sluit goed aan bij het onderwerp van de opdracht.

___
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2
Beoordeelmoment
Adequaatheid/begrijpelijkheid
0 punten

De geschreven tekst is niet herkenbaar als uitwerking van de opdracht (er is
bijvoorbeeld geen respons, de respons is niet-Nederlands of de respons is niet
adequaat).
De geschreven tekst is slechts met zeer veel moeite herkenbaar als uitwerking van
de opdracht.
De geschreven tekst is acceptabel en herkenbaar als uitwerking van de opdracht.
De geschreven tekst is volledig adequaat en is een uitstekende uitwerking van de
opdracht.

1 punt
2 punten
3 punten
Algemeen

Indien er 0 punten toegekend worden voor adequaatheid/begrijpelijkheid omdat het
schrijfproduct op geen enkele manier geïnterpreteerd kan worden als uitwerking
van de opdracht, wordt er niet verder beoordeeld.

Specifiek

Het schrijfproduct wordt beoordeeld als acceptabel (2 punten) wanneer de drie
problemen die Marcella bij het schoonmaken heeft, beschreven worden en er een
verzoek wordt gedaan om de problemen op te lossen. Wanneer de verstrekte
informatie niet in overeenstemming is met de gegevens uit de stimulus (plaatjes)
kunnen maximaal 2 punten toegekend worden voor adequaatheid/begrijpelijkheid.

Grammaticale correctheid
0 punten
1 punt
2 punten

De geschreven tekst bevat veel grammaticale fouten.
De geschreven tekst bevat enkele grammaticale fouten.
De geschreven tekst bevat nauwelijks of geen grammaticale fouten.

Algemeen

Fouten tegen het woordgeslacht en fouten die daaruit voortvloeien, mogen
voorkomen.

Spelling
0 punten
1 punt

De geschreven tekst bevat veel spelfouten.
De geschreven tekst bevat nauwelijks of geen spelfouten.

Samenhang
0 punten

1 punt

Er is nauwelijks of geen samenhang/verband in de tekst te herkennen en/of er zijn
nauwelijks signaal- en/of verbindingswoorden gebruikt om die samenhang te
bewerkstelligen en/of het gebruik is inadequaat.
Er is een duidelijk(e) samenhang/verband in de tekst te herkennen en/of er zijn op
adequate wijze signaal- en/of verbindingswoorden gebruikt om die samenhang te
bewerkstelligen.

Woordgebruik
0 punten
1 punt

___
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Het woordgebruik is niet adequaat/sluit niet aan bij het onderwerp van de
opdracht.
Het woordgebruik is adequaat/sluit goed aan bij het onderwerp van de opdracht.

3
Beoordeelmoment
Adequaatheid/begrijpelijkheid
0 punten

De geschreven tekst is niet herkenbaar als uitwerking van de opdracht (er is
bijvoorbeeld geen respons, de respons is niet-Nederlands of de respons is niet
adequaat).
De geschreven tekst is slechts met zeer veel moeite herkenbaar als uitwerking van
de opdracht.
De geschreven tekst is acceptabel en herkenbaar als uitwerking van de opdracht.
De geschreven tekst is volledig adequaat en is een uitstekende uitwerking van de
opdracht.

1 punt
2 punten
3 punten
Algemeen

Indien er 0 punten toegekend wordt op adequaatheid/begrijpelijkheid omdat het
schrijfproduct op geen enkele manier geïnterpreteerd kan worden als uitwerking
van de opdracht, wordt er niet verder beoordeeld.

Specifiek

Er is beschreven wat iemand moet doen en wat er gebeurt bij een sollicitatie. De
beschrijving is gebaseerd op datgene wat op de plaatjes te zien is.
Wanneer het proces slechts gedeeltelijk is beschreven, kunnen maximaal 2 punten
toegekend worden voor adequaatheid/begrijpelijkheid.

Grammaticale correctheid
0 punten
1 punt
2 punten

De geschreven tekst bevat veel grammaticale fouten.
De geschreven tekst bevat enkele grammaticale fouten.
De geschreven tekst bevat nauwelijks of geen grammaticale fouten.

Algemeen

Fouten tegen het woordgeslacht en fouten die daaruit voortvloeien, mogen
voorkomen.

Samenhang
0 punten

1 punt

Er is nauwelijks of geen samenhang/verband in de tekst te herkennen en/of er zijn
nauwelijks signaal- en/of verbindingswoorden gebruikt om die samenhang te
bewerkstelligen en/of het gebruik is inadequaat.
Er is een duidelijk(e) samenhang/verband in de tekst te herkennen en/of er zijn op
adequate wijze signaal- en/of verbindingswoorden gebruikt om die samenhang te
bewerkstelligen.

Woordgebruik
0 punten
Het woordgebruik is niet adequaat/sluit niet aan bij het onderwerp van de opdracht.
1 punt
Het woordgebruik is adequaat/sluit goed aan bij het onderwerp van de opdracht.

___
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4

Tabel vaardigheidsscores Schrijven I

Koppeling aantal behaalde punten – vaardigheidsscores

Aantal
punten

Vaardigheidsscore

Aantal
punten

Vaardigheidsscore

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

299,9
337,3
355,9
368,8
379,0
387,4
394,7
401,2
407,0
412,4
417,4
422,0
426,4
430,6
434,7
438,5
442,3
445,9
449,4
452,9
456,3
459,7
463,0
466,3
469,5
472,8
476,0
479,2
482,4
485,7
488,9
492,1
495,3
498,6

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

539,8
543,5
547,3
551,2
555,3
559,4
563,8
568,3
573,1
578,3
583,8
589,9
596,7
604,6
614,0
626,1
643,7
679,9

--------------------------------------------------------34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

___
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501,9 (laagste voldoende)
505,2
508,5
511,8
515,2
518,6
522,0
525,4
528,9
532,5
536,1

5

Toelichting tabel vaardigheidsscores Schrijven I

Voor het Staatsexamen NT2 krijgt u een score. Een score van 500 of hoger betekent bij alle
examenonderdelen dat u slaagt. Met behulp van de tabel die op de vorige bladzijde staat,
kunt u zien wat die score betekent voor het examenonderdeel Schrijven I.
U kunt het aantal punten dat u hebt behaald opzoeken in de linkerkolom. In de rechterkolom
kunt u dan zien hoe hoog uw score is. U kunt ook zien wat het maximale aantal punten voor
het examen was en hoeveel punten nodig waren om te slagen voor dit examen. Als u gezakt
bent, kunt u zien hoeveel punten u tekort kwam.
Let op
De examens zijn niet allemaal even lang. Het aantal punten dat u maximaal kunt behalen, is
dus niet voor elk examen hetzelfde. Bovendien zijn de opgaven niet allemaal even moeilijk.
Daardoor is bij elk examen een ander aantal punten nodig om een voldoende te halen.
Voor het onderdeel Schrijven kunt u per opdracht meerdere punten behalen. Voor elke korte
opdracht kunt u maximaal 2 punten behalen. Voor elke middellange opdracht kunt u tussen
de 5 en 9 punten behalen.

___
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