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Correctievoorschrift 

 
 
 
 

 Kijk-/Luistertoets Nederlands 
 
 

Videofragment: Waarom gaat de een sneller vreemd dan de ander? 
 
(A inhoudelijke vragen) 
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Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Videofragment:  
Waarom gaat de een sneller vreemd dan de ander? 

 
maximumscore 20 punten 
 

 1 maximumscore 4 
Vier van onderstaande: 
− In de inleiding spreekt ze over beroemde en aantrekkelijke vrouwen.  
− Ze doet een (onwetenschappelijk) testje waaraan het publiek kan 

meedoen. 
− Ze geeft alledaagse/ herkenbare  voorbeelden (bv. ‘altijd die schoenen 

in de gang’). 
− Ze zegt dingen die leiden tot identificatie (bv. ‘Soms word je erg 

aangetrokken tot een ander’). 
− Ze toont begrip voor gevoelens van het publiek (zinnen zoals ‘Dat is 

ook heel normaal’). 
 
per juist benoemd middel 1 punt tot een maximum van 4 punten 
 

 2 maximumscore 2 
• Mensen hebben weinig zelfinzicht. 1 
• Deelnemers zijn niet altijd eerlijk over zichzelf. / Mensen doen zich 

graag beter voor dan ze zijn. 1 
 

 3 maximumscore 3 
• Lezen is geautomatiseerd gedrag. 1 
• Bij tegenstrijdigheden in de gelezen informatie / tussen de inktkleur en 

de woordbetekenis, moet dat (automatische) gedrag worden 
onderdrukt. 1 

• Daarvoor is impulscontrole nodig. 1 
 

 4 maximumscore 2 
• Eerst werd de impulscontrole van de proefpersonen getest (met het 

woordexperiment). 1 
• Daarna was er een experiment (in de wachtkamer) met verleidingen 

die om impulscontrole vragen. 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 1 
Mannen met een slecht resultaat op de impulscontroletaak flirten eerder. 
 

 6 maximumscore 1 
Dit inzicht is gebaseerd op gedrag van slechts één persoon. / Het is een 
overhaaste generalisatie. 
 

 7 maximumscore 3 
• door het trainen van cognitieve taken 1 
• door te geloven in je eigen niveau van impulscontrole 1 
• door mindful om te gaan met verleidingen / door te beseffen dat 

impulsen tijdelijk zijn 1 
 

 8 maximumscore 2 
• Als de controlegebieden actiever worden,  1 
• worden de beloningsgebieden minder actief (zeker als je een goede 

relatie hebt). 1 
 

 9 maximumscore 2 
• Dat sommige mensen eerder vreemd gaan dan andere is een kwestie 

van impulscontrole. 1 
• Mensen verschillen in de mate waarin ze hun impulsen kunnen 

beheersen.  1 
 
 


