
U kunt aan dit beoordelingsmodel geen rechten ontlenen. 

Beoordelingsmodel ERK-niveau B1 Havo Turks, Engels. Vwo Italiaans, Spaans, Frans, Arabisch. 

Criterium Beoordelingstaak score 

Inhoud Beoordeel of alle elementen van de 

opdracht aanwezig en begrijpelijk 

zijn. 

Neem daarbij de native speaker als 

uitgangspunt.  De boodschap moet 

voor hem of haar duidelijk zijn. 

Alle elementen zijn aanwezig en begrijpelijk.                                                       6 pt 

Minstens 90% van de elementen is aanwezig en begrijpelijk.                                5 pt 

Minstens 80% van de elementen is aanwezig en begrijpelijk.                               4 pt 

Minstens 70% van de elementen is aanwezig en begrijpelijk.                                3 pt 

Minstens 60% van de elementen is aanwezig en begrijpelijk.                                2 pt 

Minder dan 60% van de elementen is aanwezig en begrijpelijk.                             0 pt 

Grammaticale  

correctheid 

Beoordeel: 

• Zinsbouw 

• Toepassing grammaticale 

regels 

De tekst is helemaal correct.          6 pt 

De tekst is, op enkele fouten na, correct.          5 pt 

De tekst is goed                                                                                                4 pt        

De tekst is voldoende correct.          3 pt 

De tekst is matig correct                                                                                    2 pt 

De tekst zit vol fouten.          0 pt 

Spelling, 

Interpunctie 

en Lay-out 

Beoordeel: 

• Spelling 

• Gebruik hoofd- en kleine 

letters 

• Gebruik interpunctie 

• Lay-out(schrijfconventies) 

Spelling, interpunctie en schrijfconventies zijn voldoende.               2 pt 

Spelling, interpunctie en schrijfconventies zijn matig.                                            1 pt 

Spelling, interpunctie en schrijfconventies zijn onvoldoende.           0 pt 

Woordgebruik Beoordeel of de woordkeus accuraat 

en gevarieerd is. 

 

Het woordgebruik past uitstekend bij de opdracht en ontstijgt soms dat niveau.      6 pt 

Het woordgebruik sluit zeer goed aan bij de opdracht.                                           5 pt 

Het woordgebruik sluit goed aan bij de opdracht.                                                 4 pt   

Het woordgebruik sluit voldoende aan bij de opdracht                                        3 pt 

Het woordgebruik sluit matig aan bij de opdracht                                                  2 pt  

Het woordgebruik schiet tekort.                                                                           0 pt 

Coherentie Beoordeel of de tekst goed is 

gestructureerd 

De opbouw van de tekst is, gezien de opdracht, voldoende.                                   2 pt 

De opbouw van de tekst is, gezien de opdracht, matig.                                         1 pt   

De opbouw van de tekst is, gezien de opdracht, onvoldoende.                               0 pt  

 

Bij te weinig woorden: 1 scorepunt aftrek per 5 woorden.  Aanhef en afsluiting tellen niet mee. 

 
Weging scores  B1 
Vermenigvuldig de score van ‘Inhoud’ met 2 

Inhoudsaspecten:          maximaal  12 punten 

Vormaspecten:              maximaal  16 punten 

Totaal:                          maximaal  28 punten 


