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Dagje aan zee - beoordelingsmodel 

PRECONDITIE 
De productie van de kandidaat staat in relatie tot de opdracht: de kandidaat 
voert een gesprek waarin hij vertelt wat hij/zij heeft meegemaakt tijdens een 
dagje aan zee. 

A 

De productie van de kandidaat staat niet in relatie tot de opdracht: de 
kandidaat voert geen gesprek waarin hij/zij vertelt wat hij heeft meegemaakt 
tijdens een dagje aan zee. 

B 

A. GLOBALE BEOORDELING
De kandidaat voert een gesprek met zijn huisgenoot over wat hij/zij heeft 
meegemaakt toen hij/zij een dagje naar zee ging 

B. ANALYTISCHE BEOORDELING

1. INHOUD (moet overeenkomen met wat op de tekeningen staat)
a
De kandidaat meldt dat hij/zij en zijn vriend(in) onder een parasol zaten (op 
het strand). 

1 

b 
De kandidaat meldt dat hij/zij en de vriend(in) gingen zwemmen in de zee. 1 

c 
De kandidaat meldt dat zij of de vriendin gebeten werd door een kwal/dier (of 
iets gelijkaardig). 

1 

d 
De kandidaat meldt dat zij geholpen werd door de vriend of dat hij de 
vriendin geholpen heeft.   

1 

e 
De kandidaat meldt dat ze samen naar de taxi zijn geholpen. 1 

f 
De kandidaat reageert passend op de 1e vraag van de vriend: ‘wat had jullie 
gedaan als er niet meteen een taxi was?’  

1 

g 
De kandidaat reageert passend op de 2e vraag van de vriend: ‘ waarom 
opnieuw het water in of niet. 

1 
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VORM 

2. INITIATIEF
De kandidaat neemt een vrij actieve houding aan in het gesprek. Het 
gesprek loopt, mits de kandidaat af en toe om herhaling mag vragen en de 
gesprekspartner af en toe mag helpen.  

1 

3. WOORDENSCHAT
De kandidaat kent voldoende woordenschat om zich uit te kunnen drukken. 
Woordenschatfouten en/of lexicale leemtes komen nog regelmatig voor, 
waardoor de begrijpelijkheid af en toe verstoord wordt. Maar het is globaal 
duidelijk wat men wil zeggen.  

1 

4. VLOEIENDHEID
De kandidaat  heeft een uitspraak die meestal duidelijk genoeg is om 
begrepen te worden, ondanks een duidelijk buitenlands accent. Korte 
pauzes, valse starts en aarzelingen komen voor, maar belemmeren de 
communicatie niet. Gesprekspartners zullen af en toe om herhaling moeten 
vragen.  

1 


