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Rock Werchter - beoordelingsmodel 
 
De onderstreepte tekst moet minimaal genoemd worden.  
De tekst tussen haakjes mag wel, maar hoeft niet vermeld te worden om een punt te halen. 
 
PRECONDITIE 

De kandidaat voert een gesprek met een hulpverlener over wat er gebeurd tijdens het 
muziekfestival en waarom hij naar de eerste hulpstand gekomen is. 

A 

De kandidaat voert geen gesprek met een hulpverlener over wat er gebeurd tijdens het 
muziekfestival en waarom hij naar de eerste hulpstand gekomen is.  
In dit geval wordt de kandidaat niet verder beoordeeld. 

B 

 
A. GLOBALE BEOORDELING 

De kandidaat kan vertellen over zijn fysieke toestand en over wat er gebeurd is tijdens het 
muziekfestival. Ook kan de kandidaat antwoord geven op de vragen van de examinator.  

 
B. ANALYTISCHE BEOORDELING 
 
1. INHOUD 
 
NB: voor de items f en g geldt dat het antwoord niet overeen hoeft te stemmen met de werkelijkheid. 
 
a 

De kandidaat vertelt dat zijn tentje (naast de discotent) staat (op een festival / Rock Werchter). 

b 
De kandidaat vertelt dat hij laat / om 4u is gaan slapen. 
c 
De kandidaat vertelt dat hij wakker lag/niet kon slapen door de luide muziek. 

d 
De kandidaat vertelt dat hij last heeft van de warmte / dat het heel heet is. 

e 

De kandidaat vertelt dat hij zich onwel/duizelig/ziek voelt / in elkaar gezakt is. 

f 
De kandidaat geeft een adequaat antwoord op de eerste vraag van de examinator. Ik heb u net wat 
afgekoeld met natte lappen. Wat kan ik nog voor u doen? 

g 
De kandidaat geeft een adequaat antwoord op de tweede vraag van de examinator. Hoe lang blijft u 
nog op het festival? 

h 
De kandidaat geeft een adequaat antwoord op de derde vraag van de examinator. Gaat u normaal 
graag naar een muziekfestival? Waarom wel / niet? 

 
VORM  
 
2 WOORDENSCHAT 
De kandidaat beschikt over voldoende woordenschat om vragen over zichzelf te beantwoorden. 
Woordenschatfouten en lexicale leemtes komen nog regelmatig voor, waardoor de begrijpelijkheid af en 
toe verstoord wordt. Maar het is globaal duidelijk wat men wil zeggen.  

 
3  GRAMMATICA 
In de tekst van de kandidaat kunnen grammaticale basisfouten (bijvoorbeeld fouten tegen de 
woordvolgorde in hoofdzinnen, fouten tegen de vervoeging van hoogfrequente werkwoorden, …) af en 
toe nog voorkomen. 

 
4  VLOEIENDHEID 
Korte pauzes, valse starts en aarzelingen komen voor, maar belemmeren de communicatie niet. 
Gesprekspartners zullen af en toe om herhaling moeten vragen. 


