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TEKST 5 SAMENVATTINGSOPDRACHT LICHAAMSTAAL
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
34 tot en met 39.
{

34

maximumscore 1
in hoge mate / voor tweederde deel / voor meer dan 66% / voor 93%

{

35

maximumscore 2
1 ondersteunen / toevoegen / bekrachtigen
2 vervangen (van verbale communicatie)
3 tegenspreken
3 antwoorden goed
2 antwoorden goed
1 of geen antwoord goed
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36

maximumscore 1
Lichaamstaal wordt onbewust uitgezonden.

{

37

maximumscore 2
1 Lichaamstaal is erfelijk / aangeboren.
2 Lichaamstaal wordt afgekeken van anderen.
3 Lichaamstaal wordt aangeleerd.
3 antwoorden goed
2 antwoorden goed
1 of geen antwoord goed

{

-
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maximumscore 1
Lichaamstaal heeft niet in alle culturen dezelfde betekenis / communicatie verloopt
moeizaam / lichaamstaal kan verkeerd worden opgevat.
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maximumscore 2
1 Herkennen / waarnemen van eigen lichaamstaal.
2 Lichaamstaal van anderen begrijpen.
3 Kennis van lichaamstaal toepassen / gebruiken.
3 antwoorden goed
2 antwoorden goed
1 of geen antwoord goed

2
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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.
{
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Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding1
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 de
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een score lager dan 0 bij deze opgave.
Schematisch:
126-135: 0 scorepunten aftrek;
136-145: 1 scorepunt aftrek;
146-155: 2 scorepunten aftrek;
156-165: 3 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 7 punten.
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