
Handleiding Instaptoets Alfa Schrijven B 
 

Handleiding bij twee taken van Alfa Schrijven B 
 
Dit is de handleiding bij twee taken van Schrijven Alfa B. 
 
In deze handleiding staan de instructies en de beoordelingen van de twee taken. In de instructie 
staat beschreven wat de rol van de toetsleider/docent is tijdens de desbetreffende taak. In de 
beoordeling staan de criteria waarop de taakuitvoering van de kandidaat beoordeeld wordt. 
 
Deze handleiding is alleen bedoeld voor de toetsleider/docent en niet voor de kandidaat. 

Taak 1 
Instructie 

Onderdeel Dit doet de toetsleider Dit zegt de toetsleider Deze hulp mag de 
toetsleider (niet) 
bieden 

1.1 Leg taak 1 voor. 
 
Lees de instructie 
voor. 

Je moet zelf zinnen 
schrijven. Je ziet een 
plaatje. Schrijf een zin 
op bij het plaatje. 

Herhaling van de 
instructie is 
toegestaan. 

 
Beoordeling 

Onderdeel Criteria 
1.1.1.1 1   De kandidaat schrijft een hoofdletter aan het begin van de zin en 

eindigt met een punt. 
0   De kandidaat schrijft geen hoofdletter aan het begin van de zin en/of 
een punt aan het einde van de zin. 

1.1.1.2 1   De zin is begrijpelijk, de woorden zijn herkenbaar. 
0   De zin is niet begrijpelijk. 

1.1.2.1 1   De kandidaat schrijft een hoofdletter aan het begin van de zin en 
eindigt met een punt. 
0   De kandidaat schrijft geen hoofdletter aan het begin van de zin en/of 
een punt aan het einde van de zin. 

1.1.2.2 1   De zin is begrijpelijk, de woorden zijn herkenbaar. 
0   De zin is niet begrijpelijk. 

1.1.3.1 1   De kandidaat schrijft een hoofdletter aan het begin van de zin en 
eindigt met een punt. 
0   De kandidaat schrijft geen hoofdletter aan het begin van de zin en/of 
een punt aan het einde van de zin. 

1.1.3.2 1   De zin is begrijpelijk, de woorden zijn herkenbaar. 
0   De zin is niet begrijpelijk. 
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Taak 2 
Instructie 

Onderdeel Dit doet de toetsleider Dit zegt de toetsleider Deze hulp mag de 
toetsleider (niet) 
bieden 

2.1 Leg taak 2 voor. 
 
Lees de instructie 
voor. 
 

Dit is Sophia. Ze heeft 
iets over zichzelf 
geschreven.  
 
 

 

2.2 Lees de tekst voor. Schrijf nu zelf een 
verhaal over jezelf. 

Herhaling van de 
instructie is 
toegestaan. 
 
Eventuele 
aanmoediging om tot 
vier zinnen te komen 
is toegestaan, 
voorbeeld: ‘Wat kan je 
nog meer schrijven?’ 
‘Wat heeft Sophia 
geschreven, wat kan jij 
schrijven.’ 

 
Beoordeling 

Onderdeel Criteria 
2.2.1 1   De zin is begrijpelijk, de woorden zijn herkenbaar. 

0   De zin is niet begrijpelijk. 
2.2.2 1   De zin is begrijpelijk, de woorden zijn herkenbaar. 

0   De zin is niet begrijpelijk. 
2.2.3 1   De zin is begrijpelijk, de woorden zijn herkenbaar. 

0   De zin is niet begrijpelijk. 
2.2.4 1   De zin is begrijpelijk, de woorden zijn herkenbaar. 

0   De zin is niet begrijpelijk. 
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