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Antwoorden

Deelscores

Tekst 5 Dialectdiscriminatie
Maximumscore 12 voor de samenvattingsopdracht
Noodzakelijke informatie-elementen (36 tot en met 44)1):
36 ■

Dialect spreken is geen tekortkoming

1

37 ■

Dialect spreken is een deel van iemands persoonlijkheid

1

38 ■

(Uitkomst 1:) docenten denken dat dialectsprekende kinderen / dialectsprekers dommer
zijn / minder intelligent zijn

1

(Uitkomst 2:) ook leerkrachten discrimineren op grond van dialect

2

39 ■

Indien:
ook leerkrachten discrimineren
40 ■

1

(Reden 1:) docenten passen zich aan de standaardtaalsprekers aan

2

Indien:
docenten passen zich aan
41 ■

1

(Reden 2:) docenten laten hun mening als leerkracht zwaarder wegen dan hun privéervaring

2

Indien:
docenten laten hun mening zwaar wegen

1

42 ■

(Voorstel 1:) aangepaste lesprogramma’s voor kinderen (voor taal)

1

43 ■

(Voorstel 2:) bijscholing van leerkrachten

1

44 ■

(Voorstel 3:) aandacht voor dialecten op de middelbare school

1

Het is de kandidaat geoorloofd in zijn samenvatting de informatie-elementen in een andere
volgorde weer te geven dan in de bovenstaande opsomming, mits de samenhang tussen de
informatie-elementen in overeenstemming blijft met die van de samen te vatten tekst.

noot 1

-

Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn de
afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 36 tot en met 44.
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Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding2)
Voor de eerste overschrijding met 10 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dient per 10 woorden steeds 1 scorepunt
te worden afgetrokken tot een maximum van 10 scorepunten. De toepassing van de
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze opgave. De
minimumscore voor de opgave is 0 punten.
Schematisch:
111 – 120: 0 scorepunten aftrek;
121 – 130: 1 scorepunt aftrek;
131 – 140: 2 scorepunten aftrek;
141 – 150: 3 scorepunten aftrek;
151 – 160: 4 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 10 punten.

noot 2

-

Bij positie 45 van het ’Formulier voor de corrector’ dienen de aftrekpunten aangegeven te
worden als een positief getal. Indien er geen sprake is van woordgrensoverschrijding,
dient een 0 te worden ingevuld.
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