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Antwoorden

Deelscores

Tekst 5 Weg met de taalachterstand
In een goede samenvatting moeten de onderstaande informatie-elementen (of een parafrase
daarvan) opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 36 tot en
met 41.
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Maximumscore 1
Het geld voor het wegwerken van taalachterstanden bij allochtonen hoeft niet naar
middelbare scholen te gaan / kan het beste naar basisscholen en andere instellingen gaan.
Maximumscore 1
De schrijver is het eens met de opvatting van de scholen.
Maximumscore 3
thuis / bij je ouders /in het gezin
bij vriendjes / via spelletjes
op de basisschool of de ISK / door simpele lesjes

1
1
1

Maximumscore 1
In het buitenland is de beheersing van de taal van het gastland bij allochtonen beter dan in
Nederland.
Maximumscore 2
1 de invloed van het koloniale verleden
2 door het andere / betere algemene beleid tegenover de allochtonen / door de opgelegde
verplichting om de taal van het land te leren

1
1

Maximumscore 1
De Nederlandse overheid moet het leren van het Nederlands door allochtonen verplicht
stellen.
Het is de kandidaat geoorloofd in zijn samenvatting de informatie-elementen in een andere
volgorde weer te geven dan in bovenstaande opsomming, mits de samenhang tussen de
informatie-elementen in overeenstemming blijft met die van de samen te vatten tekst.

42 

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding 1)
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 7 scorepunten. De toepassing van deze
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een score lager dan 0 bij deze opgave.
Schematisch:
101 - 110: 0 scorepunten aftrek;
111 - 120: 1 scorepunt aftrek;
121 - 130: 2 scorepunten aftrek;
131 - 140: 3 scorepunten aftrek;
141 - 150: 4 scorepunten aftrek;
151 - 160: 5 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 7 punten.
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