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Toelichting bij rapportage MODERNE VREEMDE
TALEN
BEGRIJPEN
Toelichting
De leerling haalt informatie uit de tekst die expliciet vermeld staat. De informatie mag letterlijk
in de tekst terugkomen maar dit kan ook door middel van een korte omschrijving of synoniem
zijn. Het antwoord op de vraag is duidelijk aan te wijzen op één plek in de tekst. Maar, ook bij
een multikeuze-vraag waarbij de antwoorden op twee plekken staan valt de vraag onder het
kenmerk ‘begrijpen’.
Vragen met het kenmerk ‘begrijpen’ komen vooral voor in de toetsen die de lagere niveaus
meten. Het aandeel van dit type vragen per toets neemt geleidelijk af naarmate er een hoger
niveau getoetst wordt.
Het onderscheid tussen de vragen op verschillende niveaus wordt bepaald door de complexiteit
van de teksten, de vraagstelling en de nuances in de antwoordmogelijkheden.

Niveau
A1
Hoe laat begint de tenniswedstrijd?
om 10:00 uur
cc
om 10:30 uur
cc
om 11:00 uur
cc

Welke twee dingen zegt de schrijver over het weer van donderdag?
Het gaat regenen.
cc
Het gaat vriezen.
cc
Het gaat waaien.
cc
Het wordt glad.
cc
Het wordt mistig.
cc

A2
Waar kun je terecht met vragen over de wachttijden in het park?
de attracties
cc
de informatiebalie
cc
de ingang
cc
de website
cc

Waar zorgt het toevoegen van de eieren voor?
gaarheid
cc
luchtigheid
cc
stevigheid
cc
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B1
Welk voordeel biedt de nieuwe versie van deze telefoon?
Er is sneller te navigeren tussen de verschillende menu’s.
cc
Er zit een irisscanner in om de telefoon te ontgrendelen.
cc
Het scherm heeft een hogere resolutie met meer pixels.
cc

Anne heeft de taaltoets niet gehaald en moet deze opnieuw doen. Wie betaalt er voor
de afname?
Anne zelf
cc
de taalschool
cc
Easy Languages
cc
het Erasmusprogramma
cc

B2
Welk gevolg van het gebruiken van een mobiele telefoon heeft professor Laarhoven
aangetoond?
een negatief effect op de Remslaap
cc
een tekort aan echte sociale relaties
cc
een groot concentratieverlies
cc

Welke maatregel ter voorkoming van vroegtijdige schoolverlaters is het meest besproken onder docenten?
de invoering van een langere leerplicht
cc
het aanpakken van het hoge ziekteverzuim
cc
het organiseren van speciale klassen of leerroutes
cc

C1
Wat wordt gezegd over de nieuwste behandelmethode voor dyslexie?
De methode werkt goed omdat onderzoek bewijst dat het langetermijngeheugen
cc
versterkt is.
De methode lijkt te werken maar er is nog uitgebreider onderzoek nodig om dit te
cc
bevestigen.
De methode is te voorbarig ongeschikt verklaard omdat de proefpersonen te jong
cc
waren.
De methode is ongeschikt omdat het langetermijngeheugen onvoldoende estimuleerd
cc
wordt. een hogere resolutie met meer pixels.

Wat blijkt uit het onderzoek van Ron Wijnand?
Het uitgavenpatroon van jongeren is veranderd omdat hun interesses veranderen.
cc
Jongeren geven steeds meer geld uit omdat ze geld verdienen met hun bijbaan.
cc
Omdat jongeren meer geld krijgen van hun ouders, gaan ze minder zorgvuldig met
cc
geld om.
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INTERPRETEREN
Toelichting
De leerling interpreteert informatie uit de tekst die niet letterlijk vermeld is. Hiervoor moet de
leerling een deel van de tekst parafraseren, meerdere elementen met elkaar combineren of zelf
een conclusie uit de tekst afleiden die niet expliciet genoemd wordt.
Vragen met het kenmerk ‘interpreteren’ komen voor in toetsen vanaf niveau A2. Het aandeel van
dit type vragen per toets wordt groter naarmate er een hoger niveau getoetst wordt.
Het onderscheid tussen de vragen op verschillende niveaus wordt bepaald door de complexiteit
van de teksten, de vraagstelling en de nuances in de antwoordmogelijkheden.

Niveau
A1

Vragen met het kenmerk ‘interpreteren’ komen pas vanaf niveau A2 aan bod.

A2
Wat is de belangrijkste reden dat Evie een e-mail stuurt?
Ze vindt de klantenservice slecht.
cc
Ze vindt de levertijd te lang.
cc
Ze vindt de schoenen te duur.
cc

Welke twee vervoermiddelen zijn geschikt als je naar het muziekfestival wilt gaan?
auto
cc
bus
cc
fiets
cc
metro
cc
taxi
cc
trein
cc

B1
Wat is de meest bruikbare tip, volgens Davey?
Gebruik een spellingchecker om je werkstuk te controleren.
cc
Laat iemand anders je werkstuk doorlezen als je het af hebt.
cc
Verzamel betrouwbare bronnen op internet voor je werkstuk.
cc

Je wilt graag een stad bezoeken met veel musea. Welke twee steden zijn voor jou
geschikt?
Edinburgh
cc
Hamburg
cc
Lyon
cc
Praag
cc
Sevilla
cc
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B2
Waarom is de schrijver het eens met het standpunt van de bedrijfsarts?
omdat hij vindt dat langdurig zieke werknemers geen tijdsdruk moeten ervaren in hun
cc
herstelperiode
omdat hij vindt dat langdurig zieke werknemers nooit in een versneld traject terecht
cc
mogen komen
omdat
hij vindt dat langdurig zieke werknemers zelf de tijdsduur van hun
cc
herstelperiode mogen bepalen

Waarom pleit de onderzoeker voor minder digitaal lezen?
omdat bij digitaal lezen afleiding een grotere factor is dan bij lezen van papierde
cc
taalschool
omdat bij digitaal lezen het tekstbegrip vaak veel lager is dan bij lezen van papier
cc
omdat digitaal lezen en lezen van papier als aparte vaardigheden moeten worden
cc
beschouwd

C1
Samuel krijgt geen gemeentelijke subsidie voor zonnepanelen. Welk advies past het
beste bij zijn situatie volgens de consumentenbond?
De consument kan het beste een bijzondere lening aanvragen bij de gemeente.
cc
De consument kan het beste een klachtenbrief schrijven aan de gemeente.
cc
De consument kan het beste een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente.
cc
De consument kan het beste zichzelf bij een project van de gemeente aanmelden.
cc

Welke zin geeft de opvatting van de schrijver in de derde alinea het beste weer?
Door het gebruik van sociale media ontstaan oppervlakkige sociale banden.
cc
Het gebruik van sociale media gaat ten koste van vriendschappen in het echte leven.
cc
Veel mensen gebruiken sociale media al lang niet meer voor het sociale aspect.
cc

6

BEOORDELEN
Toelichting
De leerling beoordeelt de tekst als geheel en kan hierover vanaf enige afstand een uitspraak
doen.
Vragen met het kenmerk ‘beoordelen’ komen op alle niveaus voor, maar het aandeel van dit type
vragen per toets wordt groter naarmate er een hoger niveau getoetst wordt.
Het onderscheid tussen de vragen op verschillende niveaus wordt bepaald door de complexiteit
van de teksten, de vraagstelling en de nuances in de antwoordmogelijkheden.

Niveau
A1
Voor wie is dit bericht bedoeld?
docenten
cc
leerlingen
cc
ouders
cc

Wat voor soort tekst is dit?
een advertentie
cc
een instructie
cc
een nieuwsbericht
cc
een verslag
cc

A2
Wat is de toon van de e-mail van Javi?
bezorgd
cc
dwingend
cc
nieuwsgierig
cc
zakelijk
cc

Waar zou je deze tekst tegen kunnen komen?
in een lesboek van aardrijkskunde
cc
in een nieuwsbrief van de school
cc
op de website van een krant
cc
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B1
Wat is het doel van de tekst?
de lezer informeren over het leven van Carrie Fisher
cc
de lezer overhalen een film van Carrie Fisher te bekijken
cc
de lezer uitleggen waarom Carrie Fisher beroemd is
cc
de lezer vermaken met leuke feiten over Carrie Fisher
cc

Wat is het belangrijkste onderwerp van deze tekst?
computerchips die hersenen nabootsen
cc
computers aansturen met je hersenen
cc
een chip implanteren in de hersenen
cc

B2
Wat is de belangrijkste conclusie van dit onderzoek over leesvaardigheid?
bibliotheken op scholen bevorderen het leesgedrag van kinderen
cc
kinderen moeten minimaal een kwartier per dag zelfstandig lezen
cc
lezen in de vrije tijd verbetert de leesvaardigheid van kinderen
cc
zelf een boek kiezen zorgt voor meer leesplezier bij kinderen
cc

Welke van de onderstaande zinnen geeft het beste de strekking van de tekst weer?
De bezuinigingen in de ouderenzorg geeft verzekeraars meer macht.
cc
De bezuinigingen in de ouderenzorg leidt tot meer werkeloosheid.
cc
De bezuinigingen in de ouderenzorg levert de staat geen extra geld op.
cc

C1
Hoe kun je de tekst het beste samenvatten?
Door de toenemende druk van de prestatiegerichte maatschappij ontstaat stress bij
cc
jongeren.
Driekwart
van de jongeren heeft last van stress en burn-outklachten veroorzaakt door
cc
school of studie.
Stress bij jongeren kan worden weggenomen wanneer ouders hun opvoedingsstijl
cc
aanpassen.
Stress
uit zich bij jongeren vooral in slapeloosheid, ziekte en neerslachtige gevoelens.
cc

Waaruit bestaat de tekst?
uit een afwisseling van feiten en meningen
cc
voornamelijk uit feiten onderbouwd met onderzoeksresultaten
cc
voornamelijk uit meningen onderbouwd met argumenten
cc
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