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CARIBISCHE STUDENTEN 
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Lezen

Niveau B1

Subvaardigheid Lezen om informatie op te doen 

Can-do statement ERK
LEB1-3a Kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en 
artikelen. 

Domein opleiding

Doelgroep VO klas 4,5,6

Thema Studeren, Cariben, Nederland.

Naam taak CARIBISCHE STUDENTEN-LEZ-VO456-B1-CS

Afname-instructie voor de leraar

Behandel eventueel benodigde voorkennis. Kopieer de taak voor de leerlingen. Deel de taak uit. 

Beoordelingsmodel 

1. Inhoudelijke criteria

Om de taak met een voldoende te kunnen afsluiten, moet de leerling minimaal 80% van de vragen 
juist hebben beantwoord. Zie voorbeelduitwerking voor de juiste antwoorden.

2. Vormelijke criteria 

A2
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Voorbeelduitwerking

1. Hoe komt het volgens de tekst dat de Caribische eilanden een tekort aan talent hebben?  
 Wat zegt de stichting WeConnect in regel 1-5 over Caribische studenten?
◻ Caribische studenten gaan vaak eerder terug omdat ze hun eiland missen.
◻ Caribische studenten hebben minder kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.
◼ Caribische studenten zetten vaak hun vaardigheden niet in op de eilanden in.

2. Waarom noemt Tanja Fraai het voorbeeld van het meisje dat rechter wilde worden? 
 Om te laten zien dat:
◼ instanties in Caribisch Nederland positief zijn tegenover afgestudeerden.
◻ weinig Caribische studenten terug willen komen naar de Cariben.
◻ werk vinden voor afgestudeerden in de Cariben heel moeilijk is.

 3. Waarom wil de student in regel 17-20 na haar afstuderen terugkeren naar Aruba?
◻ Omdat je op het eiland dingen op je eigen manier kunt doen.
◻ Ze wil Arubaanse blijven en niet te veel veranderen door Nederland. 
◼ Ze wil iets toevoegen op Aruba om het te verbeteren.

4. In regel 24 staat het woord “overgekwalificeerd”. Wat betekent dit? 
◻ Ze hebben een grote studieschuld. 
◻ Ze hebben een te grote mond.
◼ Ze zijn te hoog opgeleid.

5. Wat is het probleem dat Dick Drayer aangeeft in regel 25-27?
◻ Caribische jongeren hebben te weinig sociale contacten op de eilanden.
◻ Caribische jongeren verwachten een te hoog salaris.
◼ Caribische jongeren zijn na een studie in Nederland veranderd.


