
É CNaVT / Nederlandse Taalunie          1

Taak 2 Gedragsverrijking in Artis  

PRECONDITIE 
De kandidaat geeft een samenvatting die verband houdt met de luistertekst over 
‘Gedragsverrijking in Artis’. A 

De kandidaat geeft geen samenvatting die verband houdt met de luistertekst over 
‘Gedragsverrijking in Artis’. In dit geval wordt de kandidaat niet verder beoordeeld en vult de 
beoordelaar overal een 0 in. 

B 

AA.. GGLLOOBBAALLEE  BBEEOOOORRDDEELLIINNGG

De kandidaat geeft een samenvatting van het interview ‘Gedragsverrijking in Artis’, waarin het betreffende 
onderzoek beschreven wordt. 

BB.. AANNAALLYYTTIISSCCHHEE  BBEEOOOORRDDEELLIINNGG

1. INHOUD

een “/” scheidt alternatieven: slechts één van beide moet vermeld worden; 
een “-“ scheidt elementen van een opsomming: beide elementen moeten vermeld worden 

a 
De kandidaat noteert de  probleemstelling. De in houd daarvan komt inh oudelijk overeen met het  
onderstaande: 
- dieren vervelen zich / dieren hebben stress
- in een kunstmatige omgeving / in gevangenschap

b 
De kandidaat noteert de hypothese. De inhoud daarvan komt inhoudelijk overeen met het onderstaande:
- als dieren meer worden geprikkeld / als dieren meer worden uitgedaagd / als dieren langer worden

beziggehouden
- verdwijnt verveling / verdwijnt stress

c 
De kandidaat beschrijft de werkwijze van het  onderzoek. De inhoud daarvan komt inhoudelijk overeen 
met het onderstaande: 
- men laat de dieren langer bezig zijn met hun voer, men biedt spelobjecten aan, men huisvest dieren

samen met een andere soort (de kandidaat noemt tenminste één van deze oplossingen)
- men  vergelijkt het gedrag / de activiteit van de dieren  voor en na deze wijziging

d 
De kandidaat beschrijft de resultaten van het onderzoek. De inhoud daarvan komt inhoudelijk overeen met 
het onderstaande: 
het hielp, dieren vervelen zich niet meer 

e 
De kandidaat illustreert dit met ten  minste één voorbeeld. De inhoud daarvan komt inhoudelijk overeen 
met tenminste één van de onderstaande voorbeelden: 

- ijslolly voor ijsberen
- (verrassings)buizen voor olifanten
- bamboebuizen voor wasberen

 VORM 

2. WOORDENSCHAT
De kandidaat beschikt over een uitgebreide en gevarieerde woordenschat, waardoor informatie helder en 
gedetailleerd verwoord wordt. 
Woordenschatfouten komt nog slechts sporadisch voor. 
Lexicale leemtes worden met duidelijke omschrijvingen verholpen. 

3. GRAMMATICA
De kandidaat vertoont een zeer goede grammaticale beheersing. 
Kleinere grammaticale fouten (lidwoorden, vervoeging niet-frequente onregelmatige werkwoorden, 
verkeerd gebruik voorzetsels, …) komen slechts sporadisch voor en zijn niet systematisch. 
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4. SAMENVATTEN
De kandidaat kan goed samenvatten.
De meest relevante en belangrijkste informatie uit de tekst wordt weergegeven; geen details. 

5. STRUCTUUR EN SAMENHANG
De kandidaat geeft de informatie op een duidelijke, gestructureerde en samenhangende manier weer.
Er wordt gebruik gemaakt van een duidelijke tekstopbouw en verbindingswoorden. 

6. SPELLING
De kandidaat past de spellingsregels overwegend correct toe.
Spellingsfouten komen nog sporadisch voor. 


