
© CNaVT / Nederlandse Taalunie 

 

 

De brandweer - beoordelingsmodel 
 

De tekst tussen haakjes mag wel, maar hoeft niet vermeld te worden om een punt te halen. 

 
PRECONDITIE 

 

De productie van de kandidaat staat in relatie tot de opdracht: de kandidaat voert een 
gesprek over hulp die nodig is in verband met een kat in een boom. 

 
A 

De productie van de kandidaat staat niet in relatie tot de opdracht: de kandidaat voert 
geen gesprek over hulp die nodig is in verband met een kat in een boom. 
In dit geval wordt de kandidaat niet verder beoordeeld. 
Op het beoordelingsformulier wordt bij alle items een 0 ingevuld. 

 

 
B 

 
 

1.   INHOUD 

a 

De kandidaat begint bv Hallo/Goedenacht/Dag en eindigt het gesprek Bedankt/tot ziens. 
 

b 

De kandidaat geeft aan: dat hij belt omdat er iets gebeurd is / er een kat in een boom zit / 

probleem melden. 
 

c 

De kandidaat vertelt waar hij woont: Waterkade 34. 
 

d 

De kandidaat vertelt dat hij een stoel heeft gepakt. 
 

e 

De kandidaat vertelt dat het niet gelukt is om de kat te pakken / dat hij niet bij de kat kon /dat 
hij te klein was om de kat te kunnen pakken. 

 

f 

De kandidaat vraagt of de brandweer (met een (uitschuifbare) ladder / trap) de kat uit de 
boom wil halen. 

 
Let op! Als de kandidaat het woord ‘ladder’ niet kent, maar de situatie wel correct weet te 
omschrijven, dan krijgt hij voor dit item ook een punt. 

 

g 

De kandidaat geeft adequaat antwoord op de 1e vraag van de examinator (beschrijving kat) 
en noemt tenminste 1 van de volgende kenmerken: 
- zwart met wit 
- 1 wit pootje / 3 zwarte pootjes 
- 1 zwart oortje / 1 wit oortje 

Let op! Als de kandidaat dit al uit zichzelf genoemd heeft, krijgt hij hier ook een punt. 
 

h 

De kandidaat geeft adequaat antwoord op de 2e vraag van de examinator (hoe hoog zit de 
kat in de boom). 
Let op! Als de kandidaat dit al uit zichzelf genoemd heeft, krijgt hij hier ook een punt. 



© CNaVT / Nederlandse Taalunie 

 

 

VORM 
 

2. INITIATIEF 

De kandidaat neemt een redelijk actieve houding aan in het gesprek. De informatie wordt 
spontaan gebracht/gesteld. Er is slechts af en toe hulp van de examinator nodig. 

 

 

3. WOORDENSCHAT 

De kandidaat heeft een woordenschat die ruim voldoende is om zich uit te drukken. 
Woordenschatfouten en/of lexicale leemtes komen nog af en toe voor. 

 

4. GRAMMATICA 

De kandidaat heeft een ruim voldoende grammaticale beheersing. Eenvoudige grammaticale 
aspecten (woordvolgorde in hoofdzinnen, vervoeging van hoogfrequente werkwoorden,…) 
worden overwegend correct toegepast. Kleinere grammaticale fouten (lidwoord, vervoeging 
van minder frequente onregelmatige werkwoorden, …) kunnen nog regelmatig voorkomen. 

 

5. STRUCTUUR EN SAMENHANG 

De kandidaat verbindt feiten of gebeurtenissen, indien nodig, tot een duidelijk 
samenhangend, lineair opgebouwd verhaal, hierbij gebruikmakend van eenvoudige 
verbindingswoorden. 

 
 

6. VLOEIENDHEID 

De kandidaat heeft een uitspraak die duidelijk is. Een buitenlands accent kan nog sterk 
aanwezig zijn, maar is niet storend. Verkeerde uitspraak en intonatie kunnen nog voorkomen. 
Het tempo is redelijk ondanks korte pauzes en aarzelingen. 


