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Opdracht A 
Maak een tabel van één kolom. Verwerk uw uitwerking van opdracht 2 (zie hieronder) in deze 
tabel. Zet elke zin van uw uitwerking in een nieuwe rij. De lijnen van de tabel dienen zichtbaar 
te zijn op de print. Maak de gehele tekst in de tabel vet en cursief. Print vervolgens de tekst. 
 
 
Opdracht B1  
Noteer de primaire kenmerken van de bezoeker en schrijf puntsgewijs en in chronologische 
volgorde op wat u de beveiliger zag doen en hoorde zeggen. Doe dit vanuit het oogpunt van de 
werkzaamheden van een beveiliger (schrijf geen volledig rapport). 
 
 
Opdracht B2 
Verwerk de tekst in foutloos Nederlands. 
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Naam kandidaat 
 

Geboortedatum 
 

Opdracht B1. Maximale score: 90 punten. 
Let op: sommige punten kunnen een afwijkende score hebben. 

Norm 
score 

Score 

1. geslacht: man 7  
2. ras: blank 7  
3. lengte: 175-190 7  
4. postuur: normaal 7  
5. leeftijd: 35-45 jaar 7  
6. De beveiliger begroet de bezoeker. 7  
7. De beveiliger vraagt de bezoeker naar de naam van de firma. 8  
8. De beveiliger vraagt de bezoeker om een legitimatiebewijs. 8  
9. De beveiliger vraagt de bezoeker naar het kenteken van zijn auto. 8  
10. De beveiliger noteert gegevens in de computer. 8  
11. De beveiliger vraagt de bezoeker of hij de heer De Bruin weet te vinden. 8  
12. De beveiliger geeft een bezoekerspas uit. 8  

subtotaal B1 90  
In de uitwerking moeten de acties chronologisch zijn weergegeven, anders geldt een eenmalige 
aftrek 

-5  

Opdracht B2. Maximale score: 10 punten.  
Zelfstandige naamwoorden (zn) dienen juist gespeld te worden. Per fout (ook 
repeterende) 1 punt aftrekken (maximaal 5 punten) 

 
 

10 

5  

Voor elke overduidelijk onbegrijpelijke zin (oz) 1 punt aftrekken (maximaal 3 punten) 3  
Bij 5 of meer andere taalfouten (m.b.t. werkwoordsvervoegingen (wwv), interpunctie 
(ip), gebruik hoofdletters (hl), afkortingen (afk), overige spelfouten (os)): eenmalig 
2 punten aftrekken (minder dan 5 fouten: geen aftrek) 

2  

subtotaal B2 10  
Opdracht A. Maximale aftrek: 10 punten. 
Controleer of de uitwerking van de kandidaat in een tabel is verwerkt: de tabel dient 
te bestaan uit één kolom. Als dit niet het geval is: 
(een kolom zonder tekst is geen reden voor puntenaftrek) 

-2  

Elke zin van de uitwerking dient in een aparte rij te staan. Als dit niet het geval is: 
(een rij zonder tekst is geen reden voor puntenaftrek) 

-2  

De tekst van de uitwerking dient vet te zijn weergegeven. Als dit niet het geval is: -2  
De tekst van de uitwerking dient cursief te zijn weergegeven. Als dit niet het geval is: -2  
De uitwerking dient geprint te worden. Als dit niet gedaan is: -2  

subtotaal A -10  
totaal aantal punten B1 + B2 + A 100  

100-tabel 
Score  cijfer 
1 t/m 51 3 
52 t/m 58 4 
59 t/m 66 5 
67 t/m 73 6 
74  t/m 80 7 
81 t/m 88 8 
89 t/m 99 9 
100  10 

Handtekening 1e 
examinator 

Handtekening 2e 
examinator 

Controle telling 
 
B1 ……… x 7 =………… 

B1 ……… x 8 =………… 

B1          -5 =………… 

B2              =………… 

A ……… x -2 =………… - 

Cijfer 
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