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VW-1001-a-21-1-o 

Examen VWO 

2021 
tijdvak 1 

vrijdag 21 mei 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 40 vragen.  
Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen.  
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  
 
Beantwoord de vragen in correct Nederlands.  
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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 VW-1001-a-o 2 / 12 lees verder ►►►

Tekst 1  We leren (n)iets van de geschiedenis 
 
De tekst ‘We leren (n)iets van de geschiedenis’ kan door middel van 
onderstaande kopjes in zes delen worden onderverdeeld: 
deel 1: Inleiding  
deel 2: Het (on)nut van historische kennis 
deel 3: Ons (on)vermogen lessen te trekken uit het verleden 
deel 4: Vergelijkingen tussen heden en verleden  
deel 5: Poging tot toepassing in de praktijk  
deel 6: Slot 

1p 1 Bij welke alinea begint deel 2, ‘Het (on)nut van historische kennis’? 
1p 2 Bij welke alinea begint deel 4, ‘Vergelijkingen tussen heden en verleden’? 
1p 3 Bij welke alinea begint deel 5, ‘Poging tot toepassing in de praktijk’? 

 
1p 4 Welke functie heeft alinea 1 in tekst 1 met name ten opzichte van 

alinea 2? 
Alinea 1 toont ten opzichte van alinea 2 met name een 
A algemene doelstelling. 
B beredeneerde hypothese. 
C onterechte constatering. 
D vooropgeplaatste conclusie. 
 

1p 5 Hoe kan het tekstgedeelte dat bestaat uit alinea 1 en 2 van tekst 1 
getypeerd worden? 
A als erudiet: uit dat tekstgedeelte blijkt een hoge mate van geleerdheid 
B als naïef: uit dat tekstgedeelte blijkt een hoge mate van 

goedgelovigheid 
C als objectief: uit dat tekstgedeelte blijkt een wetenschappelijke 

houding 
D als sceptisch: uit dat tekstgedeelte blijkt afkeuring van andere 

meningen 
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In alinea 4 van tekst 1 vind je een argumentatie. De functie van elk 
gedeelte in deze argumentatie kan met behulp van functiewoorden 
worden weergeven.  

3p 6 Neem de nummers van zin 2 tot en met 6 van de betreffende 
tekstgedeeltes over en noteer daarachter het juiste functiewoord. Je mag 
elk van de genoemde functiewoorden meer dan eens gebruiken. Kies uit 
de volgende functiewoorden: afweging, argument, nuancering, standpunt, 
subargument, toegeving, voorbehoud, voorwaarde, weerlegging. 
 
zin 1 Ik heb … onder historici. (regels 31-32)  constatering 

zin 2 Mij is … dan niet-historici. (regels 33-35) ….. 

zin 3 Zij waren … als niet-historici. (regels 35-
38) 

….. 

zin 4 + 5 Zagen zij … Helemaal niet. (regels 38-42) ….. 

zin 6 Met de … niet anders. (regels 42-43) ….. 

zin 7 Historici onderscheidden … verwarde 
tijdgenoten. (regels 43-45) 

herhaling 
standpunt 

 
In alinea 3 en 4 van tekst 1 komt de vraag aan de orde of historische 
kennis zinvol is of niet.  

2p 7 Aan welke twee criteria is de zinnigheid van historische kennis af te 
meten volgens alinea 3 en 4 van tekst 1?  
 

1p 8 Citeer uit alinea 6 tot en met 9 van tekst 1 de zin die de strekking van 
deze alinea’s het beste samenvat. 
 
“We hadden op 4 en 5 mei beter gratis poffertjes kunnen uitdelen; dat had 
evenveel geholpen als al die prachtige toespraken van de afgelopen 
zeventig jaar.” (regels 101-105) 

1p 9 Van welk stijlmiddel wordt in de geciteerde zin gebruikgemaakt? 
 
“Als er al een periode is uit ons nationale verleden die velen beschouwen 
als een leerzaam en bruikbaar verleden, dan is het wel de Duitse 
bezetting.” (regels 60-64) 

2p 10 Vat met gebruikmaking van onderstaand schema samen waarom de 
gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting volgens tekst 1 niet zo 
leerzaam en bruikbaar blijken als velen denken. Maak daartoe 
onderstaande zinnen af en gebruik voor je antwoord niet meer dan 
40 woorden. Geef geen voorbeelden. 
 
deelzin 1 Weliswaar … 
deelzin 2 maar toch … 
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In alinea 19 en 20 van tekst 1 wordt geargumenteerd op basis van 
vergelijking. 

2p 11 Geef de strekking van alinea 20 weer. Vul daartoe de tweede en de derde 
regel van onderstaand schema aan.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
Relativering Weliswaar zijn in de geschiedenis patronen waar te 

nemen,  
Standpunt maar toch 
Argument  

 
In alinea 10 tot en met 13 van tekst 1 staan woorden die suggereren dat 
er sprake is van een negatieve houding ten opzichte van de media. 

3p 12 Noteer de nummers van de vijf woorden of woordgroepen uit 
onderstaande rij waarmee bedoelde negatieve houding in de tekst tot 
uitdrukking wordt gebracht. 
1 ‘de media’ (regel 108)   
2 veronderstelde (regel 109) 
3 simpele en misleidende (regel 111)  
4 teloorgang (regel 113) 
5 gedestilleerd (regels 135-136) 
6 schurken (regel 142) 
7 pretentieuze (regel 147)  
8 fundamenteel anders (regel 156) 
9 onwaarschijnlijk (regel 159) 
10 Paniekzaaierij (regel 164) 
11 conservatieve stemmingmakers (regel 171) 
12 politieke disfunctie (regel 176) 
 
“En geldt dat eigenlijk ook niet voor de EU?” (regels 177-178)  
Volgens tekst 1 is het antwoord op deze vraag ontkennend.  

2p 13 Leg uit met welke twee hoofdargumenten dit ontkennende antwoord in de 
tekst wordt onderbouwd. 
Geef antwoord in een of meerdere zinnen en gebruik voor je antwoord 
niet meer dan 50 woorden. 
 
In het tekstgedeelte van de alinea’s 10 tot en met 14 van tekst 1 wordt 
een aantal historische analogieën besproken en telkens ontkracht. 

1p 14 Welk algemeen punt van kritiek kan worden gegeven op de analogieën, 
gelet op de strekking van de tekst? 
De analogieën zijn 
A aangedikt en tendentieus. 
B beladen en emotionerend. 
C gedateerd en weinig herkenbaar. 
D onvolledig en versimpeld. 
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In tekst 1 wordt gesteld dat de historicus “kan uitleggen waarom een 
analogie niet deugt als basis voor besluitvorming.” (regels 238-240) 

1p 15 Citeer uit alinea 19 en 20 van tekst 1 de zin die het best duidelijk maakt 
waarom analogieën niet deugen als basis voor besluitvorming. 
 

2p 16 Welke drie van onderstaande uitspraken zijn het meest in 
overeenstemming met de inhoud en het doel van tekst 1? 
Noteer de nummers. 
Deze tekst  
1 laat zien dat het weinig zinvol te noemen is om het verleden te 

gebruiken als basis voor analyse van het heden. 
2 maakt duidelijk dat nuchterheid en reflectie van belang zijn tijdens 

onverwachte gebeurtenissen en de journalistieke weergave daarvan. 
3 maakt duidelijk dat politieke beleidsmakers er per definitie geen baat 

bij hebben om te luisteren naar historici. 
4 relativeert het belang van historische kennis door in te gaan op 

misvattingen en tegenvallende onderzoeksresultaten. 
5 schetst een genuanceerd beeld van de auteurs en hun boek Thinking 

in Time. 
6 zet vraagtekens bij pogingen tot duiding van het heden op basis van 

kennis van het verleden, zodat het belang van historische kennis 
wordt gerelativeerd. 

 
Hieronder staan acht zinnen in alfabetische volgorde; de zinnen zijn al 
dan niet woordelijk aan de tekst ontleend. 

3p 17 Noteer de nummers van de vier zinnen die het best passen in een 
samenvatting van tekst 1. 
1 De bekendste en meest gebruikte analogie tussen heden en verleden 

betreft de teloorgang van de Weimar Republiek en de opkomst van het 
nationaalsocialisme. 

2 Het historisch proces zorgt steeds weer voor verrassende wendingen 
en geheel onverwachte gebeurtenissen. 

3 Historici kunnen de wordingsgeschiedenis van een conflict of 
beleidsmatig probleem beschrijven, verklaren en gedeeltelijk 
voorspellen.  

4 Historici zijn onveranderlijk al even verrast door de gebeurtenissen in 
hun eigen tijd als niet-historici.  

5 In kranten en televisieprogramma’s maakt men graag gebruik van 
simpele en misleidende analogieën.  

6 Over het belang van inzicht in het verleden wordt soms te badinerend 
gedaan, met name door mensen die er geen verstand van hebben. 

7 Velen beschouwen de Duitse bezetting als een leerzaam en bruikbaar 
verleden. 

8 Wat we zeker weten over de toekomst, is banaal en kan iedereen 
bedenken zonder inzicht in het verleden te hebben. 
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“Iedereen met gezond verstand had dit zelf kunnen bedenken.” (regels 
234-235) 

1p 18 Waar verwijst het woord ‘dit’ uit het citaat naar? 
‘Dit’ verwijst naar 
A de aanbeveling om de wordingsgeschiedenis van crises nauwkeurig te 

analyseren. 
B de conclusie dat je geen historicus hoeft te zijn om tot het geboekte 

resultaat te komen. 
C de drie aanbevelingen voor mensen die belangrijke beslissingen 

moeten nemen. 
D het boek Thinking in Time van de historicus Ernest R. May. 
 
 
tekstfragment 1 
 
(1) Volgens de Delftse toekomstonderzoeker, econoom en docent 
Van der Duin, ook verbonden aan de Fontys Hogeschool in Tilburg, kan 
de focus op historische parallellen contraproductief werken in 
maatschappelijke besluitvorming. ‘Steeds verwijzen naar de Amerikaanse 
invasie in Irak in 2003 slaat bijvoorbeeld de discussie over grondtroepen 
in Syrië dood. Lessen uit het verleden zijn beperkt. Ik pleit voor meer 
vrijheid van denken over wat er in deze situatie zou kunnen gebeuren, 
lukken en misgaan.’ 
(2) De automatische nadruk op historische continuïteit is volgens 
Van der Duin niet alleen een vorm van gemakzucht, maar heeft bij 
bedrijven en overheden ook te maken met gevestigde belangen. ‘De 
meeste instanties denken op korte termijn, waar veranderingen geleidelijk 
gaan, behapbaar zijn en dus beheersbaar. Het echt nieuwe is ongrijpbaar 
en dus moeilijk op te pakken. Voor het gemak negeren ze het dan maar.’ 
 
 naar: Martijn van Calmthout 
 uit: de Volkskrant, 8 december 2015 
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2p 19 Met welke twee argumenten wordt in tekstfragment 1 het nut van 
historische kennis gerelativeerd? Noteer de nummers van twee van 
onderstaande argumenten. 
Het nut van historische kennis is volgens tekstfragment 1 beperkt, want 
1 door te verwijzen naar het verleden krijgt het unieke van nieuwe 

ontwikkelingen te weinig aandacht.  
2 het is lastig om nut en onnut te onderscheiden binnen wat we leren 

van de geschiedenis 
3 het steevast vergelijken van het heden met het verleden is een vorm 

van gemakzucht.  
4 historische kennis beperkt de mogelijkheid om nieuwe oplossingen te 

verzinnen. 
5 in maatschappelijke besluitvorming werkt historische kennis 

contraproductief. 
6 regelmatig worden veranderingen tegengehouden met een beroep op 

historische kennis. 
 
In tekstfragment 1 wordt het begrip ‘historische continuïteit’ gebruikt. 

1p 20 Welk begrip uit tekst 1 komt in betekenis (nagenoeg) overeen met het 
begrip ‘historische continuïteit’ zoals dat gebruikt is in tekstfragment 1? 
A historische kennis (regels 21-22) 
B emoties van de waan van de dag (regels 59-60) 
C bruikbaar verleden (regel 63) 
D historische analogieën (regel 223-224) 
E wordingsgeschiedenis (regel 228) 
F historisch proces (regels 266-267) 
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tekstfragment 2 
 
De unieke bijdrage van het vak geschiedenis aan de vorming van de 
leerling is inzicht en overzicht bieden in die enorme wereld die achter ons 
ligt en tegelijkertijd deel uitmaakt van onze cultuur. Het begrijpen van het 
heden en het op juiste wijze beslissen over de toekomst, kan niet zonder 
kennis van de ontwikkeling die ons gebracht heeft waar we nu zijn. Wie 
niet weet waar hij vandaan komt, weet niet waarheen hij onderweg is. We 
noemen dit historisch besef. Er zitten schakels tussen verleden, heden en 
toekomst. 
 
 Fragment uit de visienota die Cees van der Kooij en 

Ton van der Schans namens de VGN schreven en die op 
vrijdag 4 maart is gepresenteerd op het Tweede Nationaal 
Geschiedenisonderwijscongres in de EUR. 12-03-2016 

 
 
In tekstfragment 2 is sprake van een ander gedachtegoed over het nut 
van geschiedenis dan in de hoofdtekst. 

1p 21 Citeer uit de eerste drie alinea’s van tekst 1 de zin die het meest 
overeenkomt met de visie zoals die naar voren komt uit tekstfragment 2. 
 

1p 22 In welk tekstgedeelte van tekst 1 wordt de visie zoals die naar voren komt 
uit tekstfragment 2 het meest expliciet weersproken?  
A in alinea 1 en 2 
B in alinea 12 en 13 
C in alinea 13 en 14  
D in alinea 18 en 19 
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tekstfragment 3 
 
(1) Veel jonge historische wetenschappers kwamen onlangs bijeen voor 
een internationale conferentie. De politieke instrumentalisering van 
geschiedenis, bijvoorbeeld bij het gebruik van historische analogieën, was 
een terugkerend thema in de gastlezingen, workshops en presentaties 
van de promovendi. Gastspreker Hans Kribbe – tot 2005 werkzaam bij de 
Europese Commissie en daarna onder meer adviseur van de Russische 
regering over EU-beleid – was daar heel nuchter over: “Elke poging 
lessen uit de geschiedenis op huidige politieke kwesties te plakken is een 
politieke daad.” 
(2) Voor politici is geschiedenis een instrument, aldus Kribbe, dat wordt 
ingezet om politieke initiatieven te legitimeren. In beleidsjargon: 
gebeurtenissen uit het verleden worden gebruikt om te framen. Voor elke 
historische analogie bestaat een andere gebeurtenis die juist het 
tegendeel bewijst. Het is de taak van academici, betoogde Kribbe, deze 
frames te deconstrueren. Leren van de geschiedenis is alleen mogelijk als 
we ons bewust worden van de relativiteit van de geconstrueerde 
narratieven. 
 
 naar: Conferentie: ‘Reflecteren op geschiedenis heeft zin’  
 uit: Achtergrond - 17 december 2015 - Auteurs: Marieke Oprel, 

Hannah van der Heijde 
 
 
In tekst 1 wordt uitgebreid toegelicht wat voor velen het belangrijkste 
motief zou zijn om de geschiedenis te bestuderen. In tekstfragment 3 
wordt daarvoor een ander motief genoemd.  

2p 23 Benoem deze beide motieven. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 60 woorden. 
 

2p 24 Wat moeten historici volgens tekstfragment 3 doen in de visie van 
Hans Kribbe?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
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Tekst 2  De fata morgana van een basisinkomen 
 
Een schrijver kan in de inleiding van een tekst op verschillende manieren 
de aandacht van de lezer trekken.  

1p 25 Welke manier is in alinea 1 van tekst 2 met name gebruikt? 
A aansluiten bij actuele ontwikkelingen en initiatieven om een 

basisinkomen in te voeren  
B een opmerkelijk grote toename in geestdrift voor een basisinkomen 

onder de aandacht brengen 
C het indirecte belang van de lezer bij het al dan niet lokaal invoeren van 

een basisinkomen benadrukken 
D op ironische wijze de hernieuwde aandacht van bepaalde partijen voor 

het basisinkomen aan de orde stellen 
 
Tekst 2 kan in drie opeenvolgende delen worden onderverdeeld: 
deel 1: Een onhaalbaar plan 
deel 2: Onbetaalbare alternatieven  
deel 3: In conflict met het stelsel 

1p 26 Bij welke alinea begint deel 2, ‘Onbetaalbare alternatieven’? 
1p 27 Bij welke alinea begint deel 3, ‘In conflict met het stelsel’? 

 
In alinea 2 van tekst 2 wordt geprobeerd Bregmans argumenten voor de 
invoering van een basisinkomen te weerleggen. 

2p 28 Geef de kern van deze weerlegging weer en de conclusie die de auteur 
daaruit trekt. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 
“Er circuleren ook voorstellen waarbij iedere volwassene een 
basisinkomen krijgt gelijk aan de helft van de AOW voor een echtpaar 
(circa 750 euro).” (regels 34-38) 

3p 29 Noem drie bezwaren die in de tekst tegen deze voorstellen worden 
geopperd.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
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In tekst 2 komt een aantal groepen aan bod die op een of andere manier 
belang hebben bij het al dan niet invoeren van een basisinkomen. 

3p 30 Geef voor elk van de onderstaande groepen aan of het basisinkomen, 
gelet op tekst 2, voordelig of nadelig voor hen uitpakt en geef het 
hoofdargument daarbij weer.  
Gebruik voor het hoofdargument een of meer volledige zinnen. Neem voor 
je antwoord onderstaand schema over en vul het verder in. 
 
Groep Voordelig / Nadelig Hoofdargument(en) 
AOW’ers  a) 

Bijstandsgerechtigden  b) 

c) 

De overheid  d) 

e) 

 
“Het voorstel tot een basisinkomen gaat bovendien voorbij aan het 
principe van wederkerigheid in solidariteit.” (regels 99-102) 

2p 31 Leg uit wat genoemde wederkerigheid in solidariteit inhoudt.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
Aan tekst 2 ontbreekt een conclusie. 

4p 32 Noem op basis van alinea 1 tot en met 9 de zes inhoudelijke elementen 
die beslist in een conclusie zouden moeten staan.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 60 woorden. 
 
 

Tekst 3  Stiekem ben ik een docent 
 
In alinea 2 van tekst 3 is sprake van een spagaat waarin de journalist zit. 

3p 33 Leg de essentie van deze figuurlijke spagaat uit.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
“(…) maar nogal wat journalisten weten die spagaat om te zetten in een 
mooi ballet” (regels 36-38) 

2p 34 Wat is er, gelet op tekst 3, nodig om de ‘spagaat’ om te zetten in ‘een 
mooi ballet’? 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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In tekst 3 worden de kwaliteiten van de journalistiek langs de meetlat 
gelegd. 

4p 35 Noem uit alinea 4 en 5 zeven verschillende adviezen voor de journalist.  
Nummer je antwoorden. 
 
In alinea 6 en 7 van tekst 3 worden twee verklaringen gegeven waarom 
veel wetenschappers niet levendig, helder en eenduidig schrijven. 

2p 36 Vat deze verklaringen samen.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 35 woorden. 
 
In alinea 8 van tekst 3 wordt gesproken over de opgave waarvoor een 
wetenschapsjournalist gesteld wordt. Die opgave wordt ‘uitputtend’ 
genoemd. 

1p 37 Wat zorgt er volgens tekst 3 met name voor dat die opgave uitputtend is? 
A de eis om zaken beknopt op te schrijven 
B de snelheid waarmee geantwoord moet worden 
C het gebrek aan begrip bij geïnterviewden  
D het streven naar maximale verdieping 
 
“Ik vind dat niet erg” (regels 9-10) 

1p 38 In welke alinea van tekst 3 wordt dit weersproken? 
A in alinea 6 
B in alinea 7 
C in alinea 8 
D in alinea 9  
 

3p 39 Geef een samenvatting van alinea 5 van tekst 3.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
In tekst 3 zijn meerdere tegengestelde belangen tussen groepen 
aanwijsbaar. 

1p 40 In welke alinea komen de tegengestelde belangen van kranten versus 
individuele journalisten aan de orde? 
A in alinea 2 
B in alinea 4 
C in alinea 5 
D in alinea 6 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1   
 
We leren (n)iets van de geschiedenis 
 
(1) In brede kring leeft het idee dat 
kennis van de geschiedenis een 
nuttige zaak is. We zouden kunnen 
leren van historische ervaringen. Als 
we een analyse hebben gemaakt van 5 
de oorzaken van historische misluk-
kingen en rampen, kunnen we daar-
uit conclusies trekken over het te 
voeren beleid in heden en toekomst. 
Kortom, wie het verleden kent, hoeft 10 
het niet te herhalen. 
(2) Historici moeten dan wel opmer-
kelijk verstandige lieden zijn en zo-
doende veelgevraagde beleids-
deskundigen. Wie even nadenkt over 15 
deze gedachten, zal zich realiseren 
dat die grotendeels onjuist moeten 
zijn. Anders zouden we ondertussen 
toch wereldwijd in vrijwel perfecte 
samenlevingen moeten leven?  20 
(3) Je hebt niet veel aan historische 
kennis. In Nederland hebben we de 
afgelopen jaren te maken gehad met 
de uitzonderlijke situatie dat twee 
opeenvolgende minister-presidenten 25 
geschiedenis hadden gestudeerd. Zij 
hebben echter nimmer de indruk 
gewekt dat hun beleid aan kwaliteit 
heeft gewonnen door hun historische 
kennis.  30 
(4) Ik heb vrijwel mijn hele werkzame 
leven doorgebracht onder historici. 
Mij is echter nooit opgevallen dat 
historici betere analisten van hun 
eigen tijd waren dan niet-historici. Zij 35 
waren onveranderlijk even verrast 

door de gebeurtenissen in hun eigen 
tijd als niet-historici. Zagen zij het 
einde van de Koude Oorlog1) 
aankomen, en wat daarvan de 40 
betekenis en consequenties zouden 
zijn? Helemaal niet. Met de krediet-
crisis ging het al niet anders. Historici 
onderscheidden zich in niets van hun 
verwarde tijdgenoten.  45 
(5) Een helder inzicht in de eigen tijd 
heeft te maken met gezond verstand 
en een goed gevoel voor maatschap-
pelijke verhoudingen. In het alge-
meen geldt dat we stekeblind de 50 
toekomst in struikelen. De meeste 
academische historici die ik heb 
gekend, zullen overigens direct 
toegeven dat historische kennis geen 
enkele garantie is voor een betere 55 
kijk op heden en toekomst.  
(6) Het menselijk leervermogen is 
beperkt als het gaat om historische 
kennis en de emoties van de waan 
van de dag zijn dominant. Als er al 60 
een periode is uit ons nationale 
verleden die velen beschouwen als 
een leerzaam en bruikbaar verleden, 
dan is het wel de Duitse bezetting. 
(7) Nu al zeven decennia wordt ons 65 
elk jaar door tientallen, zo niet 
honderden sprekers op 4 en 5 mei 
voorgehouden dat wat in die vijf jaren 
is gebeurd, nooit meer mag gebeu-
ren. Dat er uit de gebeurtenissen van 70 
die jaren en de periode daarvoor 
belangrijke lessen moeten worden 
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geleerd. Discriminatie en uitsluiting 
mogen nooit worden getolereerd. 
Ons land moet gastvrij zijn als het 75 
gaat om de opvang van vluchtelingen 
die in eigen land met de dood worden 
bedreigd. Onze steden staan vol met 
monumenten die ons aan die essen-
tiële, uniek leerzame periode uit ons 80 
verleden herinneren.  
(8) We hebben mooie internationale 
verdragen ondertekend waarin we 
beloven vluchtelingen op te nemen. 
Van dit leerzame verleden, dit vol-85 
strekte dieptepunt in onze nationale 
geschiedenis, heeft een groot deel 
van de huidige Nederlandse bevol-
king niets geleerd. Zodra de gelegen-
heid zich voordeed, bleken vele 90 
Nederlanders direct bereid tot 
discriminatie en uitsluiting.  
(9) Nu het ernaar uitziet dat Neder-
land enkele tienduizenden vluch-
telingen uit het Midden-Oosten zal 95 
opnemen, zijn we getuige van een 
beschamende vreemdelingenhaat. 
Alle klassieke verdachtmakingen van 
‘De Ander’ worden onmiddellijk van 
stal gehaald, zonder enig steek-100 
houdend bewijs. We hadden op 4 en 
5 mei beter gratis poffertjes kunnen 
uitdelen; dat had evenveel geholpen 
als al die prachtige toespraken van 
de afgelopen zeventig jaar.  105 
(10) Terwijl academische historici 
niet veel moeten hebben van een 
bruikbaar verleden, zijn ‘de media’ er 
dol op. Die veronderstelde bruikbaar-
heid blijkt meestal het gevolg van 110 
simpele en misleidende analogieën. 
De bekendste en meestgebruikte 
analogie betreft de teloorgang van de 
Weimar Republiek en de opkomst 
van het nationaalsocialisme, in com-115 
binatie met het fenomeen Hitler. 
Vrijwel iedere nieuwe dictator wordt 
vroeg of laat vergeleken met Hitler, 
waarbij dan de veronderstelling is dat 

de nieuwe dictator vergelijkbare 120 
gevaren voor de wereld zou kunnen 
veroorzaken. Daarbij wordt bijna 
altijd vergeten dat Duitsland in de 
jaren dertig de tweede industriële 
mogendheid ter wereld was.  125 
(11) Zoals bekend is, hebben de 
andere grote mogendheden in de 
jaren dertig aanvankelijk gedacht dat 
zij Hitler met concessies wel tevre-
den konden stellen, zodat hij inge-130 
past kon worden in het bestaande 
Europese statensysteem. Omdat 
daar in het geval van nazi-Duitsland 
niets van terecht is gekomen, hebben 
velen daaruit de historische les ge-135 
destilleerd dat er met dictaturen nooit 
te praten valt. Zo is er in het begin 
van de Koude Oorlog vaak geargu-
menteerd dat er met de Sovjet-Unie 
nu eenmaal niet te overleggen viel. 140 
Hitler en Stalin waren echter totaal 
verschillende schurken en de Sovjet-
Unie was nazi-Duitsland niet.  
(12) Ter gelegenheid van het feit dat 
in 2014 het begin van de Eerste 145 
Wereldoorlog een eeuw geleden was, 
verschenen er pretentieuze artikelen 
in de krant waarin de suggestie werd 
gewekt dat de strategische situatie in 
Europa in 2014, met de Russische 150 
leider als hoofdrolspeler, sterk deed 
denken aan de rampzalige ge-
beurtenissen van een eeuw eerder. 
Het zou zomaar helemaal mis kun-
nen gaan. Dat de alliantiestructuur 155 
van 2014 fundamenteel anders was 
dan in 1914, dat het bestaan van 
nucleaire wapens een grote oorlog in 
Europa uiterst onwaarschijnlijk heeft 
gemaakt en dat de machtsbasis van 160 
Poetin in vergelijking met die van het 
westers bondgenootschap (NAVO2) 
plus EU) niets voorstelt, werd niet 
duidelijk gemaakt. Paniekzaaierij is 
immers een van de belangrijkste 165 
activiteiten van ‘de media’. 
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(13) Een andere vaak gebruikte 
analogie is de ondergang van het 
(West-)Romeinse Rijk3). Het relatieve 
machtsverval van de VS is volgens 170 
conservatieve stemmingmakers goed 
te vergelijken met de verzwakking 
van het Romeinse Rijk in zijn na-
dagen. Dat werd overspoeld door 
barbaarse immigranten en was door 175 
politieke disfunctie niet in staat zich 
te verdedigen. En geldt dat eigenlijk 
ook niet voor de EU?  
(14) Daarbij wordt licht vergeten dat 
het Romeinse imperium een straat-180 
arme, pre-industriële natie was met 
een infrastructuur die tekortschoot. 
Zowel de VS als de EU vertonen ge-
breken, maar dat neemt niet weg dat 
hun organisatievermogen en infra-185 
structuur van een andere orde zijn 
dan die van het Romeinse Rijk. 
Bovendien hebben de immigranten-
stromen geen militaire capaciteit, 
zoals de barbaarse stammen.  190 
(15) In 1988 verscheen Thinking in 
Time van de historicus Ernest R. May 
en de politicoloog Richard Neustadt. 
De ondertitel van dat boek luidt The 
Uses of History for Decision-Makers. 195 
Kortom, geschiedenis waar je wat 
aan hebt. Het boek levert concrete, 
zij het teleurstellend beperkte resul-
taten voor beleidsmakers. De auteurs 
zijn zich bewust van het feit dat ze 200 
bezig zijn met een academische 
exercitie en dat hun boek, hoe nuttig 
ook, ongetwijfeld niet gelezen zal 
worden door de politici die de be-
slissingen nemen die later vaak 205 
zeldzaam stompzinnig blijken te zijn 
– bijvoorbeeld de Amerikaanse 
invasie van Irak in 2003.  
(16) De gebruikte geschiedenis 
bestaat in het boek uit analyses van 210 
historische gebeurtenissen die vooral 
de Amerikaanse buitenlandse politiek 
betreffen. De auteurs komen na een 

uitputtende analyse van hun histo-
risch materiaal met drie aanbeve-215 
lingen voor degenen die belangrijke 
beslissingen moeten nemen.  
(17) In de eerste plaats is het zaak 
geen overhaaste besluiten te nemen. 
Rust is van eminent belang. Vooral 220 
over de doelstellingen van het beleid 
dient helderheid te bestaan. Ten 
tweede zijn alle historische 
analogieën uit den boze. Die leiden 
eigenlijk altijd tot ongewenste 225 
resultaten. In de derde plaats is het 
van wezenlijk belang om de 
wordingsgeschiedenis van de crisis, 
waarin beslissingen moeten worden 
genomen, zo nauwkeurig mogelijk te 230 
beschrijven en te analyseren. Na een 
dik boek met gevalsbeschrijvingen is 
dit een nogal mager resultaat. 
Iedereen met gezond verstand had 
dit zelf kunnen bedenken. Historicus 235 
hoef je er niet voor te zijn. 
(18) Toch is dit ook een pleidooi voor 
historische kennis. De historicus kan 
uitleggen waarom een analogie niet 
deugt als basis voor besluitvorming. 240 
Historische situaties lijken misschien 
soms op elkaar, maar dat wil niet 
zeggen dat ze identiek zijn en 
dezelfde dynamiek vertonen. Historici 
kunnen vanzelfsprekend de 245 
wordingsgeschiedenis van een 
conflict of beleidsmatig probleem 
beschrijven, al zal vaak blijken dat zij 
het onderling niet eens zijn over die 
geschiedenis.  250 
(19) Maar historici, hoe bekwaam 
ook, kunnen weinig verstandigs over 
de toekomst zeggen. Wat we zeker 
weten over de toekomst, is banaal en 
kan iedereen bedenken. Anders dan 255 
veel leken denken, herhaalt de 
geschiedenis zich niet. Zeker, er zijn 
patronen die steeds weer opnieuw 
voorkomen, maar die patronen wijken 
op subtiele wijze van elkaar af.  260 
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(20) Het valt enigszins te vergelijken 
met de vier seizoenen die elk jaar 
terugkeren. Dat op de herfst de 
winter zal volgen, staat vast. Maar 
hoe streng die winter zal worden, is 265 
onvoorspelbaar. Het historisch 
proces zorgt steeds weer voor 
verrassende wendingen en geheel 

onverwachte gebeurtenissen. Veel 
van de huidige technologie is al 270 
tientallen jaren geleden aangekon-
digd, maar wellicht de belangrijkste 
technische noviteit van de afgelopen 
jaren, de smartphone, was een 
onvoorziene ontwikkeling. 275 

 
 naar: Maarten van Rossem 
 uit: Maarten! vrijdag 27 november 2015

 
 
 

 
 
 

Tekst 2   
 
De fata morgana van een basisinkomen 
 
(1) Er is weer volop aandacht voor 
het idee van een basisinkomen. Een 
linkse partij bracht een manifest uit 
met een pleidooi voor een (lokaal) 
basisinkomen en de gemeenten 5 
Nijmegen, Wageningen en Tilburg 
willen hiermee gaan experimenteren. 
(2) Voor de media is Rutger Bregman 
hét gezicht van dit nieuwe pleidooi. 
Bregman pleit voor een basis-10 
inkomen van circa 1.000 euro per 
maand, de zogenoemde armoede-
grens, voor iedere Nederlander. Dit 
kost bijna 195 miljard euro per jaar – 
ruim 30 procent van het bbp1). 15 
Onzinnig is zijn argument ‘dat dit veel 
geld kost, maar dat de overheid nu al 

50 procent bbp voor haar rekening 
neemt’. Bregman vergeet te vermel-
den dat dit inclusief uitgaven voor 20 
zorg, onderwijs en veiligheid is. Als 
we hierbij alle uitkeringen, toeslagen 
en de meeste heffingskortingen op-
tellen, ontstaat al snel een tekort van 
70 miljard euro. Als we rekening hou-25 
den met arbeidsmarkteffecten, is het 
tekort nog veel groter. Zijn claim dat 
bijstandsgerechtigden2) gelukkiger 
worden van een basisinkomen klinkt 
als een fata morgana als we beseffen 30 
dat de andere Nederlanders worden 
geconfronteerd met een belasting-
verhoging van ten minste 25 procent. 
(3) Er circuleren ook voorstellen 

noot 1 De Koude Oorlog (1945-1991) was een periode van gewapende vrede tussen de 
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, en hun verschillende bondgenoten. 

noot 2 De Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) werd in 1949 opgericht met als 
doel door onderlinge samenwerking de veiligheid van niet-communistische landen van 
Europa tegen eventuele agressie van de Sovjet-Unie te waarborgen. 

noot 3 In 476 werd de laatste West-Romeinse keizer afgezet en hield het West-Romeinse 
Rijk op te bestaan. 
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waarbij iedere volwassene een basis-35 
inkomen krijgt gelijk aan de helft van 
de AOW3) voor een echtpaar (circa 
750 euro). Maar ook dan blijft er een 
gat over van 30 miljard euro. Boven-
dien zal een dergelijk basisinkomen 40 
niet volstaan. Immers, anderhalf 
miljoen (alleenstaande) AOW’ers 
zullen dan worden geconfronteerd 
met een verlaging van ruim 300 euro 
per maand. Uiteraard is het niet 45 
acceptabel dat een grote groep 
ouderen door de bodem van het 
bestaan zakt. Een aanvullende 
uitkering zal noodzakelijk zijn. Ook 
andere groepen zullen gecompen-50 
seerd moeten worden. Dit alles zal 
leiden tot nieuwe regelingen en 
bureaucratie. 
(4) In de plannen voor de invoering 
van een basisinkomen krijgt de 55 
betaalbaarheidsdiscussie een plek 
onder de noemer dat er nog een 
aloude en allerminst opgeloste 
discussie over de dekking van een 
basisinkomen is. Daarom wil men het 60 
basisinkomen vooralsnog beperken 
tot de bijstand en wordt voorgesteld 
alle (sollicitatie)verplichtingen en 
regels voor bijverdiensten te schrap-
pen. Omdat controle niet meer nodig 65 
is, kan fors bespaard worden op 
ambtenaren. Om te voorkomen dat 
het aantal bijstandsgerechtigden 
‘aanzienlijk’ groeit, beperkt men wel 
het bijverdienen tot het minimumloon. 70 
(5) Er zal echter een enorme prikkel 
ontstaan om zwart meer te verdienen 
dan het minimumloon, terwijl er nie-
mand is om dit te controleren. Uitein-
delijk zal ook dit voorstel leiden tot 75 
nieuwe controles en bureaucratie. 
(6) Er zijn ook principiële bezwaren 
tegen een basisinkomen. Talenten 
blijven onbenut en het staat haaks op 
het uitgangspunt van een activerende 80 
sociale zekerheid. In het verleden 

zijn verschillende delen van de ver-
zorgingsstaat activerend gemaakt. 
Gemeenten namen hun verantwoor-
delijkheid voor een gebudgetteerde 85 
bijstandswet, waardoor de instroom 
zichtbaar afnam. Er kwam een ar-
beidsongeschiktheidsregeling die het 
principe ‘van wat mensen niet kun-
nen’ omdraaide naar ‘wat mensen 90 
wel kunnen’. In de nieuwe WIA4) 
worden mensen die participeren dan 
ook extra beloond. Inmiddels is dit 
principe ook bij de jonggehandicap-
ten in de nieuwe participatiewet het 95 
uitgangspunt geworden en worden op 
lokaal niveau afspraken gemaakt met 
werkgevers. 
(7) Het voorstel tot een basisinkomen 
gaat bovendien voorbij aan het prin-100 
cipe van wederkerigheid in solidari-
teit. Echte solidariteit is niet zomaar 
een uitkering, maar is: iedereen doet 
mee, opdat wie echt niet kan, ver-
zorgd wordt. 105 
(8) Eveneens onvermijdelijk is een 
verdere verstatelijking5). Zo worden 
de werknemersverzekeringen WW6) 
en WIA afgeschaft en ondergebracht 
in het basisinkomen. Zou dit niet ge-110 
beuren, dan blijft immers een lappen-
deken aan regelingen bestaan. Dan 
moet echter ook afscheid worden 
genomen van loongerelateerde 
uitkeringen en het principe dat 115 
iemand die tijdelijk buiten zijn schuld 
werkloos is een hogere uitkering ver-
dient dan het sociale minimum. Dit 
maakt de rol van de overheid onno-
dig groot en gaat ook voorbij aan het 120 
principe van goed werkgeverschap. 
(9) Zo zit in de huidige WIA nadruk-
kelijk het principe dat goede werk-
gevers worden beloond. Wie ervoor 
zorgt dat zijn mensen niet arbeids-125 
ongeschikt worden, wie met andere 
woorden een goede werkgever is, 
wordt daarvoor beloond. Met een 
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(lokaal) basisinkomen worden de 
verschillende verantwoordelijkheden 130 
van overheid, markt en samenleving 

verstoord, iets wat het ook zeer 
onwenselijk maakt.

 
 naar: Raymond Gradus 
 uit: de Volkskrant, 19 mei 2015 
 
 Raymond Gradus is hoogleraar Bestuur en economie publieke sector aan de 

Vrije Universiteit te Amsterdam. 
 

 
 
 
 
 
 

Tekst 3   
 

Stiekem ben ik een docent  
 

(1) Soms vraag ik me af waarom ik in 
de krant schrijf. Uit ijdelheid? Natuur-
lijk, dat ook. Mensen herkennen mij 
en complimenteren mij met mijn 
columns, dat is leuk. Maar vaak gaat 5 
dat zo: ‘Uw laatste column vond ik 
weer uitstekend. Waar ging die ook 
alweer over? Eh – dat ben ik even 
kwijt, maar ik vond hem wel goed.’ Ik 
vind dat niet erg. Mensen lezen de 10 
krant niet om er onmisbare informatie 
uit te halen. De dingen die u echt 
moet weten, hoort u van uw naasten 

(‘het dak lekt’), van uw collega’s 
(‘Jansen gaat failliet’) of van internet 15 
(‘Schiphol is dicht’). Kranten, radio en 
televisie leveren vooral entertain-
ment, nice to know1), maar zelden 
need to know.2) 
(2) Bij stukjes over voeding zou je 20 
denken dat de lezers eruit willen 
leren hoe ze gezonder kunnen eten. 
Maar daar zitten mensen niet op te 
wachten; ze hebben al vaak genoeg 
gehoord wat gezond is. Wat ze van 25 
de media willen, is verstrooiing. Ze 

noot 1 bbp: bruto binnenlands product. De totale geldwaarde van alle in een land 
geproduceerde goederen en diensten gedurende een jaar 

noot 2 bijstandsgerechtigden: mensen die op geen enkele manier eigen inkomsten kunnen 
verkrijgen en niet in aanmerking komen voor een andere uitkering, kunnen een beroep 
doen op de Bijstandswet en zijn in die situatie bijstandsgerechtigd  

noot 3 AOW: de Algemene Ouderdomswet (AOW) waarmee in Nederland het verplichte, 
collectieve ouderdomspensioen is geregeld. Ook de uitkering die volgens deze wet 
wordt gedaan, duidt men aan met de term AOW. 

noot 4 WIA: de uitkering die iemand kan aanvragen als deze door ziekte niet of minder kan 
werken. De afkorting staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

noot 5 verstatelijking: het vergroten van de bemoeienis van de overheid met de maatschappij 
noot 6 WW: de uitkering die iemand kan aanvragen als deze werkloos wordt, zodat deze toch 

een tijdelijk inkomen heeft. De afkorting staat voor Werkloosheidswet. 
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willen schokkend nieuws (‘Brood is 
slecht’), ze willen bevestiging (‘Wijn 
is goed’) en ze willen schuldigen zien 
(‘ADHD komt door E-nummers3)‘). 30 
Journalisten moeten daaraan tege-
moet komen, anders worden ze werk-
loos. Maar journalisten willen meer 
zijn dan entertainer: ze willen bedrog 
ontmaskeren en laten zien hoe het 35 
echt zit. Dat is een spagaat, maar 
nogal wat journalisten weten die spa-
gaat om te zetten in een mooi ballet 
waarin ze datgene wat ze willen zeg-
gen toch weten over te brengen. 40 
(3) Mijn kijk op journalisten is door 
drie fases gegaan. De eerste was de 
naïeve, waarin ik vond dat de media 
mensen moesten onderwijzen. De 
tweede was een cynische fase: de 45 
media leveren alleen maar vermaak 
en geven niet om de feiten. De derde 
fase is er een van respect. 
(4) Niet dat er geen slechte journalis-
ten zijn; die zijn er, net als slechte 50 
loodgieters, chirurgen en bankiers. 
Sommige journalisten zijn bevooroor-
deeld of lui, ze schrijven maar wat op 
en ze leggen mensen woorden in de 
mond. Ik ben in prestigieuze tele-55 
visieprogramma’s geweest waarvan 
de redactie vond dat ze zelf wel wis-
ten wat gezond was. Ze hadden de 
teksten al uitgeschreven en zochten 
alleen nog een professor zoals ik om 60 
die uit te spreken.  
(5) Kranten moeten telkens weer met 
nieuws komen. Ze publiceren zonder 
grondige controle persberichten over 
de nieuwste ontdekkingen bij muizen, 65 
nieuwe geneeswijzen voor vetzucht, 
en ander twijfelachtig wetenschaps-
nieuws. Veel journalisten willen echt 
weten hoe het zit; ze zoeken dat uit 
en schrijven het op in een pakkend 70 
verhaal met een tiende van het aan-
tal woorden van de gemiddelde 
wetenschappelijke publicatie. Ook 

sommige radio-interviewers hebben 
die gave. Midden in een live-uitzen-75 
ding schuiven ze er een schijnbaar 
onnozel vraagje tussen waarmee ze 
de zaak op scherp zetten en ik 
gedwongen word te kiezen: is het ‘ja’ 
of ‘nee’? 80 
(6) Goede journalisten zijn beter in 
staat om de essentie eruit te pikken 
en die duidelijk op te schrijven dan 
de meeste wetenschappers. De aller-
beste wetenschappers schrijven 85 
levendig, helder en eenduidig, maar 
99% van de wetenschappelijke 
publicaties bestaat uit een stroom 
van vage, lange woorden met heel 
veel slagen om de arm. ‘Het zou zus 90 
kunnen zijn, maar eventueel kan het 
ook zo zijn, meer onderzoek is 
nodig’. Die vaagheid en die woorden-
brij dienen soms om te verhullen dat 
de auteurs niets opmerkelijks gevon-95 
den hebben. Maar ook als ze wel iets 
hebben gevonden, staan ze vaak on-
voldoende boven de stof om conclu-
sies te durven trekken en moeilijke 
keuzes te maken. Ze volgen dus het 100 
voorbeeld van al die andere collega’s 
die in tienduizend moeilijke woorden 
niets zeggen. 
(7) Dat het allemaal in het Engels 
moet, maakt het ook niet gemakke-105 
lijker. Vandaar dat ik bij proefschrif-
ten eerst de populaire Nederlandse 
samenvatting voor leken lees. Vaak 
blijkt pas wat de auteur zelf vindt van 
haar onderzoeksresultaten als ze 110 
zich niet meer kan verbergen achter 
jargon, maar gewonemensenwoorden 
moet gebruiken. 
(8) Goede journalisten volgen zonder 
het te weten de aan Einstein toege-115 
schreven uitspraak: Everything 
should be made as simple as 
possible, but not simpler.4) Dat is de 
kern van de wetenschap: niet-essen-
tiële verschillen weglaten zodat de 120 
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essentiële overeenkomsten over-
blijven en in natuurwetten kunnen 
worden vastgelegd. Voor die opgave 
sta ik in mijn wetenschappelijke werk, 
maar nog meer in interviews en 125 
columns. Dan word ik echt gedwon-
gen te beslissen wat er weg kan en 
wat niet. Leg maar eens in twintig 
seconden uit of olijfolie gezond is en 
waarom. Uitputtend, maar als ik de 130 
formulering heb gevonden, is mijn 
eigen begrip verdiept. 
(9) Mijn columns moeten leuk zijn om 
te lezen, maar net als een goede 

journalist wil ik meer dan u verma-135 
ken. Ik wil u iets laten zien, iets uit-
leggen, iets leren. En tijdens die 
moeizame pogingen om dat voor u 
op te schrijven, groeit mijn eigen 
inzicht. Zo leer ik zelf nog het meest 140 
van mijn stukjes. Ik schrijf dus in de 
krant om mezelf te dwingen een 
onderwerp te doordenken, als sport 
dus en een beetje uit ijdelheid. Maar 
stiekem hoop ik toch dat u er iets van 145 
leert. 

 
naar: Martijn B. Katan 
uit: NRC Handelsblad, 21 februari 2015

 

 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen 
van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), 
raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 

noot 1 nice to know: leuk om te weten 
noot 2 need to know: noodzakelijk om te weten 
noot 3 E-nummers: door de Europese Unie goedgekeurde hulpstoffen om de eigenschappen 

van levensmiddelen, zoals kleur, geur of smaak, te veranderen 
noot 4 Everything should be made as simple as possible, but not simpler. 

Vertaling: Alles moet zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt, maar niet eenvoudiger. 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2021 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrect taalgebruik worden maximaal 4 scorepunten in mindering gebracht. 
Onder incorrect taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten en fouten in de 
zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 

 Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden 
gerekend. 

 In afwijking van het bepaalde onder 5 van de Algemene regels geldt voor incorrect 
taalgebruik dat elke fout binnen een antwoord op een vraag wel afzonderlijk dient te 
worden aangerekend.  

 De fouten voor incorrect taalgebruik dienen los van de inhoudelijke beoordeling te 
worden geregistreerd en de daarbij behorende aftrekpunten dienen bij de laatste 
beoordelingscomponent uit het correctievoorschrift te worden genoteerd. 

 Voor incorrect taalgebruik dient de volgende aftrekregeling te worden gehanteerd: 
 0 fouten   0 
 1 fout of 2 fouten 1 
 3 of 4 fouten  2 
 5 of 6 fouten  3 
 7 of meer fouten 4 
 Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden 

in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, 
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor 
antwoorden op deze open vragen beperkt. 

 Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 

 Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
2 Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 

volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 
Spelfouten in de overschrijding van het maximum aantal woorden tellen niet mee.
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 
 

Tekst 1  We leren (n)iets van de geschiedenis
 

 1 maximumscore 1 
alinea 3 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 10 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 15 
 

 4 C      1 
 

 5 D      1 
 

 6 maximumscore 3 
zin 1  < al gegeven> constatering 
zin 2  standpunt  
zin 3  argument 
zin 4 + 5 subargument 
zin 6  subargument 
zin 7  < al gegeven> herhaling standpunt 
 
indien vier elementen goed 3 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed 0 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 7 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is:  
• het criterium of (politiek) beleid erdoor verbeterd wordt / in kwaliteit 

toeneemt 1 
• het criterium of je je eigen tijd beter kan duiden / je de (nabije) 

toekomst beter in kan schatten/voorspellen 1 
 
Opmerking 
Niet goed is: 
• aan het criterium of historici betere analisten zijn dan niet-historici 
• aan het criterium of men iets kan leren van de geschiedenis 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 8 maximumscore 1 
“Het menselijk leervermogen is beperkt als het gaat om historische kennis 
en de emoties van de waan van de dag zijn dominant.” (regels 57-60) 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 9 maximumscore 1 
Een van onderstaande:  
spot / ironie / sarcasme / hyperbool / overdrijving 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 10 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Weliswaar pretenderen mensen dat de duidelijkste lessen kunnen 

worden geleerd uit de Duitse bezetting / de Tweede Wereldoorlog 1 
• maar toch blijken mensen hier niets van geleerd te hebben 1 
 
of 
 
• Weliswaar kan uit de geschiedenis / uit de Duitse bezetting / uit de 

Tweede Wereldoorlog worden geleerd dat we discriminatie (en 
uitsluiting) niet kunnen tolereren 1 

• maar toch maken mensen zich hier schuldig aan, zodra zich een 
gelegenheid voordoet 1 

 
Opmerking 
Antwoorden waarin de inhoud van bolletje 1 en 4 en die van bolletje 2 en 3 
met elkaar zijn gecombineerd, leveren ook 2 scorepunten op, mits de 
strekking van het antwoord hetzelfde blijft.  
 
 Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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 11 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
 
Relativering <al gegeven >  

Weliswaar zijn in de geschiedenis patronen waar te 
nemen, 

Standpunt maar toch valt de toekomst nauwelijks te voorspellen / 
maar die patronen wijken van elkaar af. 

Argument Het historisch proces neemt onverwachte wendingen. 
 
per juist weergegeven element 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 12 maximumscore 3 
nummers 1, 3, 7, 10 en 11 
 
indien vijf nummers goed 3 
indien vier nummers goed 2 
indien drie nummers goed 1 
indien twee of minder nummers goed 0 
 

 13 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het organisatievermogen en de infrastructuur van de EU zijn van een 

andere orde dan die van het Romeinse Rijk (regels 185-187) 1 
• De (huidige) immigratiestromen hebben geen militaire capaciteit zoals 

dat wel het geval was bij de barbaarse stammen / tijdens het Romeinse 
Rijk (regels 188-190) 1 

 
 Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 14 D      1 
 

 15 maximumscore 1 
“Anders dan veel leken denken, herhaalt de geschiedenis zich niet.”  
(regels 255-257) 
 
of 
 
“Zeker, er zijn patronen die steeds weer opnieuw voorkomen, maar die 
patronen wijken op subtiele wijze van elkaar af.” (regels 257-260) 
 
 Beoordeel de spelling. 
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 16 maximumscore 2 
uitspraak 1, 4 en 6 
 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed 0 
 

 17 maximumscore 3 
zin 2, 4, 5 en 8 
 
indien vier elementen goed 3 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed 0 
 

 18 C      1 
 

 19 maximumscore 2 
• argument 1 1 
• argument 4 1 
 

 20 D      1 
 

 21 maximumscore 1 
“Als we een analyse hebben gemaakt van de oorzaken van historische 
mislukkingen en rampen, kunnen we daaruit conclusies trekken over het te 
voeren beleid in heden en toekomst.” (regels 4-9) 
 
Opmerking 
Niet goed zijn de volgende antwoorden: 
“In brede kring leeft het idee dat kennis van de geschiedenis een nuttige 
zaak is.” (regels 1-3) 
“We zouden kunnen leren van historische ervaringen.” (regels 3-4) 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 22 D      1 
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 23 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• In tekst 1 wordt toegelicht dat voor veel mensen het belangrijkste 

motief voor historische kennis ligt in het verklaren van het heden / in het 
voorspellen van de toekomst  1 

• In tekstfragment 3 wordt gesteld dat politici de geschiedenis gebruiken 
als instrument om hun beleid te rechtvaardigen / dat historische kennis 
nuttig is om analogieën van politici te kunnen deconstrueren/  
ondermijnen 1 

 
 Maximumlengte van het antwoord: 60 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 24 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
 
Historici moeten de frames van beleidsmakers deconstrueren 2 
 
of 
 
• Historici moeten laten zien dat beleidsmakers uit de beschikbare 

historische feiten alleen die feiten vertellen 1 
• waarmee hun beleidskeuzen worden ondersteund 1 
 
of 
 
• Historici moeten laten zien dat op basis van historische feiten een 

verhaal kan worden verteld  1 
• dat net zo goed heel anders had kunnen luiden  1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 
 

Tekst 2  De fata morgana van een basisinkomen 
 

 25 A      1 
 

 26 maximumscore 1 
alinea 2 of alinea 3 
 

 27 maximumscore 1 
alinea 6 
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 28 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De berekening van Bregman klopt niet 1 
• Het voorstel is veel te duur / er ontstaat een (te) groot tekort 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 29 maximumscore 3 
Drie van de volgende: 
 De invoering is te duur / er zal een gat van 30 miljard ontstaan. 
 AOW’ers worden geconfronteerd met een onacceptabele verlaging van 

hun uitkering. 
 Ook andere groepen moeten gecompenseerd worden. 
 Er ontstaan nieuwe regelingen en bureaucratie. 
 
voor maximaal drie elementen uit bovenstaande: 
per juist element  1 
 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 30 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
 
Groep Voordelig / Nadelig Hoofdargument(en) 

AOW’ers 
 

Nadelig a) De inkomsten van 
alleenstaande AOW’ers 
worden verlaagd met 
300 euro per maand. 

Bijstandsgerechtigden Voordelig b) Er is geen sollicitatie-
verplichting meer.  
c) Regels voor 
bijverdiensten worden 
geschrapt. 

De overheid Nadelig d) Er ontstaat een 
begrotingstekort.  
e) Er ontstaat 
bureaucratie.  

 
per onderscheiden groep 1 scorepunt toekennen wanneer in beide cellen 
een volledig juist antwoord is gegeven  1 
 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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 31 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Wie niet kán werken, wordt financieel ondersteund 1 
• Wie wél kan werken, wordt verondersteld dat naar vermogen te doen 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 32 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
 Het invoeren van een basisinkomen is een slecht idee. 
 Het kost te veel geld / is onbetaalbaar. 
 Het leidt tot nieuwe regelingen/bureaucratie. 
 Het staat haaks op het uitgangspunt van een activerende sociale 

zekerheid. 
 Het leidt tot ondermijning van het solidariteitsprincipe. 
 De verantwoordelijkheden van overheid, markt en samenleving 

veranderen. 
 
indien zes elementen goed 4 
indien vijf elementen goed 3 
indien vier elementen goed 2 
indien drie elementen goed 1 
indien twee of minder elementen goed 0 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 60 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 
 

Tekst 3  Stiekem ben ik een docent 
 

 33 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• De lezer wil amusement/verstrooiing  1 
• de journalist wil kennis overdragen 1 
• en de journalist moet die twee (lastig verenigbare) zaken met elkaar 

combineren 1 
 
Opmerking 
Met de omschrijving achter het derde bolletje wordt aangeduid dat het 
antwoord duidelijk moet maken dat de journalist de kennisoverdracht en 
het amusement tegelijkertijd moet realiseren.  
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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 34 maximumscore 2  
De kern van een goed antwoord is: 
• de essentie van iets achterhalen / laten zien hoe iets zit  1 
• en daar een pakkend verhaal over schrijven 1 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 35 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
 Wees niet bevooroordeeld. 
 Wees niet lui. 
 Leg mensen geen woorden in de mond. 
 Controleer persberichten (grondig) / verricht steeds research / 

publiceer geen twijfelachtig nieuws. 
 Schrijf op een pakkende manier.  
 Schrijf beknopt / beknopter dan je wetenschappelijke bron. 
 Stel scherpe vragen (om de zaak op scherp te zetten). 
 
indien zeven elementen goed 4 
indien zes elementen goed 3 
indien vijf elementen goed 2 
indien vier elementen goed 1 
indien drie of minder elementen goed 0 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 36 maximumscore 2 
Twee van de volgende:  
 Veel wetenschappers verhullen het gebrek aan opmerkelijke 

onderzoeksresultaten. 
 Ze staan onvoldoende boven de stof (zodat ze geen conclusies kunnen 

trekken en keuzes kunnen maken). 
 Ze zijn gedwongen in het Engels te schrijven. 
 
per juiste verklaring 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 37 A      1 
 

 38 D      1 
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 39 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Kranten (hebben publicatiedwang en) publiceren zonder grondige 

controle 1 
• Veel journalisten willen eerst uitzoeken hoe iets zit  1 
• en daarna een pakkend verhaal schrijven 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 40 C      1 
 
 

Incorrect taalgebruik 
 

 41 Regeling met betrekking tot incorrect taalgebruik in de antwoorden op 
open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrect taalgebruik dienen in totaal 
maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens 
onderstaande aftrekregeling: 
0 fouten     0 
1 fout of 2 fouten   1 
3 of 4 fouten    2 
5 of 6 fouten    3 
7 of meer fouten   4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Cito gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens. 
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 2 juni te 
accorderen.  
 
Ook na 2 juni kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Maarten van Rossem, Maarten! vrijdag 27 november 2015 
tekst 2 Raymond Gradus, de Volkskrant, 19 mei 2015 
tekst 3 Martijn B. Katan, NRC Handelsblad, 21 februari 2015 
tekstfragment 1 Martijn van Calmthout, de Volkskrant, 8 december 2015 
tekstfragment 2 Fragment uit de visienota die Cees van der Kooij en Ton van der Schans namens de VGN 

schreven en die op vrijdag 4 maart is gepresenteerd op het Tweede Nationaal 
Geschiedenisonderwijscongres in de EUR. 12-03-2016 
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Examen VWO 

2021 
tijdvak 2 

maandag 14 juni
13.30 - 16.30 uur

Nederlands 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 40 vragen.  
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen.  
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Beantwoord de vragen in correct Nederlands.  
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

VW-1001-a-21-2-o
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Tekst 1  We kunnen echt niet om kernenergie heen 

De tekst ‘We kunnen echt niet om kernenergie heen’ kan door middel van 
onderstaande kopjes in vier delen worden onderverdeeld: 
deel 1: Inleiding 
deel 2: Argumenten en standpunt 
deel 3: Argumenten tegenstanders en ontkrachting daarvan 
deel 4: Afronding en conclusie 

1p 1 Bij welke alinea begint deel 3, ‘Argumenten tegenstanders en ontkrachting 
daarvan’? 

1p 2 Bij welke alinea begint deel 4, ‘Afronding en conclusie’? 

In alinea 4 en 5 van tekst 1 wordt een groot aantal voordelen van 
kernenergiecentrales genoemd. 

3p 3 Noem vijf voordelen die een kernenergiecentrale zou hebben volgens 
alinea 4 en 5 van tekst 1.  

Een kritisch lezer zou kunnen opmerken dat de auteur van tekst 1 
kennelijk weerstand verwacht tegen het standpunt dat we echt niet om 
kernenergie heen kunnen. 

1p 4 Met welk aan tekst 1 ontleend gegeven kan de opmerking van deze 
kritische lezer worden onderbouwd? 
A Al direct na de inleiding is het standpunt te lezen dat we echt niet om 

kernenergie heen kunnen.  
B Een groot deel van de tekst is erop gericht argumenten tegen 

kernenergie te weerleggen. 
C In de tekst wordt aanwijsbaar moeite gedaan om het belang van wind- 

en zonne-energie te relativeren.  
D Op een groot aantal plekken in de tekst wordt denigrerend gesproken 

over tegenstanders in het debat. 

Door specifieke woorden te gebruiken kan een standpunt versterkt tot 
uitdrukking worden gebracht. 

2p 5 Citeer uit alinea 13 van tekst 1 drie woorden die het ingenomen standpunt 
versterken. 

Een kritisch lezer zou kunnen stellen dat er in alinea 13 van tekst 1 
sprake is van een drogreden.  

2p 6 Benoem deze drogreden en leg deze uit aan de hand van gegevens uit 
tekst 1.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
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In tekst 1 wordt gesproken over een ‘dubbele investering’ (regel 40).  
2p 7 Noem de twee investeringen die volgens tekst 1 gedaan zouden moeten 

worden.  

In alinea 14 van tekst 1 wordt gesteld dat de keuze voor kernenergie zal 
leiden tot een opbloei van de economie. 
Een kritisch lezer zou kunnen opmerken dat dit te sterk is uitgedrukt, gelet 
op andere uitspraken in de tekst.  

1p 8 Waarom zou deze kritische lezer dit te sterk uitgedrukt kunnen vinden? 
Gebruik in je antwoord gegevens uit de tekst.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 

2p 9 Welke van onderstaande zinnen geeft het beste de hoofdgedachte van 
tekst 1 weer? 
De opwekking van kernenergie in Nederland is noodzakelijk om 
A aan de stijgende energiebehoefte te kunnen blijven voldoen. 
B de afgedwongen afspraken over klimaatdoelen te kunnen halen. 
C de instabiliteit van wind- en zonne-energie te kunnen compenseren. 
D op langere termijn nog voldoende en betaalbare energie te hebben. 

Hieronder staan vijf feitelijke uitspraken. 
3p 10 Noteer de nummers van de drie uitspraken die als betrouwbaar 

geïnterpreteerd kunnen worden, gelet op de deskundigheid van de auteur.  
1 Nederland heeft zich vooralsnog ambitieuzere klimaatdoelen gesteld 

dan nodig is. 
2 Een enkele kerncentrale, met een levensduur van meer dan zestig 

jaar, kan duizenden windturbines en zonnepanelen, met een 
levensduur van ongeveer 15 jaar, vervangen. 

3 Tsjernobyl is een reactortype dat niet voldoet aan westerse en 
internationale criteria en standaarden. 

4 Een CANDU-centrale is minder vervuilend dan een kolencentrale. 
5 Met het oog op duurzaamheid zou het beter zijn als Nederland stopt 

met het investeren in zonne- en windenergie. 
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Tekst 2  Kernenergie? Dat is wensdenken 

“Het is onmogelijk om al zijn geponeerde stellingen in detail te ontleden, 
maar dit is een klassiek geval van wensdenken van een gelovige.” 
(regels 9-12) 
In het eerste gedeelte van bovenstaand citaat zou een kritisch lezer het 
ontduiken van de bewijslast kunnen zien. In het laatste gedeelte zou men 
een overtreding van een andere discussieregel kunnen zien.  

1p 11 Om welke overtreding gaat het? 
om 
A een cirkelredenering 
B een persoonlijke aanval 
C het bespelen van het publiek 
D het vertekenen van een standpunt 

In de tekst ‘Kernenergie? Dat is wensdenken’ komen diverse 
deelonderwerpen aan de orde die te maken hebben met kernenergie. 
In alfabetische volgorde zijn dat: 
 afvalberging
 crisissituaties
 rendabiliteit
 totale kosten
 veiligheidsrisico’s

1p 12 In welke alinea komt het deelonderwerp ‘afvalberging’ uitgebreid aan de 
orde?  

1p 13 In welke alinea komt het deelonderwerp ‘veiligheidsrisico’s’ uitgebreid aan 
de orde?  

Door bepaalde woorden en formuleringen te kiezen kan een schrijver een 
standpunt versterkt tot uitdrukking brengen. 

2p 14 In welke twee van onderstaande uitspraken zijn woorden en formuleringen 
aanwijsbaar die onmiskenbaar bedoeld zijn om het standpunt van de 
schrijver versterkt tot uitdrukking te brengen? Noteer de nummers. 
1 “De industrie verwijt het de milieubeweging dat de kosten oplopen.” 

(regels 25-26) 
2 “Maar ondanks de waanzinnig hoge kosten van die nieuwste generatie 

reactoren is inherente veiligheid niet gegarandeerd.” (regels 38-41) 
3 “De ongelukken in Fukushima en Tsjernobyl hebben al meer dan 

1000 miljard euro gekost.” (regels 50-53) 
4 “Waaraan is dat besteed?” (regel 58) 
5 “In volume gemeten gaat het om weinig afval.” (regels 92-93) 
6 “Laten we, nu Nederland eindelijk op stoom begint te komen met wind, 

zon, besparing en het beprijzen van vervuiling, niet opnieuw in de 
nucleaire valkuil trappen.” (regels 100-104) 
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2p 15 Wat is de hoofdgedachte van tekst 2? 
A De paar verbeteringen die zijn doorgevoerd in de toepassing van 

kernenergie wegen niet op tegen de vele problemen ervan. 
B De industrie moet zich daadwerkelijk verantwoordelijk gaan voelen 

voor de vele problemen die kernenergie nog steeds oplevert. 
C Het is verstandiger om te kiezen voor andere energiebronnen gezien 

de vele problemen die kernenergie nog steeds oplevert.  
D Het wordt lastig om het ingewikkelde energievraagstuk op te lossen 

door de vele problemen die kernenergie nog steeds oplevert. 

2p 16 Welke twee factoren zorgen er volgens tekst 2 voor dat de kosten die 
verbonden zijn aan kernenergie oplopen? 

Overkoepelende vragen bij tekst 1 en tekst 2 

“De hoeveelheid radioactief afval afkomstig van kerncentrales is zeer 
klein in vergelijking met het afval van bijvoorbeeld kolencentrales.” 
(tekst 1, regels 94-97) 

1p 17 Welk bezwaar voert de auteur van tekst 2 aan tegen bovenstaande 
uitspraak? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden. 

“Wereldwijd heeft nog niemand een oplossing voor hoogactief kernafval.” 
(tekst 2, regels 88-89) 

2p 18 Citeer uit alinea 8 tot en met 11 van tekst 1 twee zinnen die kunnen 
worden gebruikt als argument om de ernst van het hierboven genoemde 
probleem van hoogactief kernafval te relativeren. 

In tekst 1 en tekst 2 wordt het financiële aspect van een eventuele 
transitie naar wind- en zonne-energie op verschillende manieren 
beoordeeld.  

2p 19 Leg uit hoe het financiële aspect van een eventuele transitie naar wind- 
en zonne-energie wordt beoordeeld volgens alinea 3 van tekst 1 en 
volgens alinea 2 van tekst 2. Maak daartoe onderstaande twee zinnen af 
en gebruik voor je aanvulling per zin niet meer dan 20 woorden.  

Zin 1:  
Volgens alinea 3 van tekst 1 kunnen wind- en zonne-energie 
niet economisch rendabel zijn in vergelijking met kernenergie, want … 

Zin 2:  
Volgens alinea 2 van tekst 2 kunnen wind- en zonne-energie 
wel economisch rendabel zijn in vergelijking met kernenergie, want … 
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Tekst 3  Botsende idealen blijven geloofwaardig 

“Elke kerk heeft een overenthousiaste bekeerling.” (regels 16-17) 
2p 20 Noem drie zaken die volgens alinea 2 kenmerkend zijn voor 

overenthousiaste bekeerlingen.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 

2p 21 Wat zijn volgens tekst 3 de competing ideals van respectievelijk 
Mike Shellenberger en Mark Lynas? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 50 woorden. 

1p 22 Wat is het wezenlijke kenmerk van aanhangers van de ecomodernistische 
beweging volgens tekst 3? 
Baseer je antwoord op alinea 1 tot en met 3. 
Aanhangers van de ecomodernistische beweging 
A baseren hun opvattingen over voedselproductie op wetenschappelijke 

inzichten. 
B laten hun overtuigingen voornamelijk afhangen van technologie en 

wetenschap. 
C schilderen hun tegenstanders vaak af als bange en 

onwetenschappelijke mensen. 
D wijzigen hun denkbeelden om de zoveel jaar vanwege hun eigen stijl 

van denken. 

“Maar wat we daar vervolgens mee moeten, is voer voor prachtig debat.” 
(regels 61-63) 

1p 23 Waar verwijst ‘daar’ naar? 
naar 
A de onredelijkheid van tegenstanders van ecomodernisten (alinea 3) 
B de vaststelling dat mensen klimaatverandering veroorzaken (alinea 4) 
C het maatschappelijke debat over de milieuproblematiek (alinea 4) 
D het belang van wetenschappelijk inzicht in klimaatverandering 

(alinea 4) 
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“Je moet wel heel erg met je ogen knijpen, wil je iets anders zien.” 
(regels 60-61) 

1p 24 Wat betekent de geciteerde zin binnen de context van alinea 3 en 4 van 
tekst 3? 
A Alleen met wetenschappelijke technieken is de (door mensen 

veroorzaakte) klimaatverandering te constateren. 
B Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat de klimaatverandering 

door mensen veroorzaakt is. 
C Je moet erg goed kijken om de (door mensen veroorzaakte) 

klimaatverandering te kunnen zien.  
D Je moet erg je best doen om de (door mensen veroorzaakte) 

klimaatverandering niet te zien. 

In alinea 6 van tekst 3 is er sprake van het snelle brein en het langzame 
brein.  

2p 25 Maak duidelijk hoe het ene soort brein het andere aanvult.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 

In alinea 2 van tekst 3 wordt gesproken over een bepaalde manier van 
debatteren.  

1p 26 Hoe kan die stijl van debatteren het best worden getypeerd? 
als 
A aftastend 
B enthousiasmerend 
C polariserend 
D theatraal 

“En iedereen draagt zijn steentje bij.” (regels 63-64) 
In alinea 4 komen oplossingen van diverse groepen aan de orde. 

1p 27 Vat samen in welk opzicht de daar genoemde oplossingen met elkaar 
overeenkomen.  
Geef antwoord in een of meerdere zinnen en gebruik voor je antwoord 
niet meer dan 20 woorden. 

1p 28 Welke uitspraak geeft het doel van tekst 3 het best weer? 
De tekst ‘Botsende idealen blijven geloofwaardig’ wil de lezer 
A een eigen afweging laten maken over de diverse standpunten die een 

centrale rol spelen in het milieudebat. 
B een eigen afweging laten maken over wat de juiste oplossing kan zijn 

voor het milieuvraagstuk. 
C overtuigen van het nut om in het milieudebat extreme uitgangspunten 

te vermijden. 
D overtuigen van het nut om standpunten te benoemen die iemand 

achtereenvolgens in het milieudebat heeft ingenomen. 
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Tekst 4  Misschien eerst eens begrijpen wat ons overkomen is 

De tekst ‘Misschien eerst eens begrijpen wat ons overkomen is’ kan door 
middel van onderstaande kopjes in vier delen worden onderverdeeld: 
deel 1: Introductie van het probleem 
deel 2: Aard van het probleem 
deel 3: Gevolgen van het probleem 
deel 4: Aanbevelingen 

1p 29 Bij welke alinea begint deel 2, ‘Aard van het probleem’? 

1p 30 Wat is het impliciete standpunt van tekst 4 zoals dat blijkt uit alinea 1 
en 2? 
A De overheid laat zich meer leiden door financiële prikkels dan door 

didactische uitgangspunten. 
B De politiek zou zich meer zorgen moeten maken over de grootschalige 

digitalisering.  
C Het is zorgelijk dat de digitale technologie uitgangspunt is voor nieuw 

onderwijsbeleid. 
D Zowel bedrijfsleven als overheid baseren nieuw beleid op een 

maatschappelijke digitale verslaving. 

Er is in alinea 3 van tekst 4 een impliciete redenering ten aanzien van 
onderwijsbeleid te herkennen. 

2p 31 Maak de argumentatie expliciet door het standpunt en het argument te 
noemen.  
Baseer je antwoord op alinea 2 en 3.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. Maak daarbij geen 
gebruik van voorbeelden. 
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In alinea 6 van tekst 4 wordt gebruikgemaakt van de metaforen 
‘diepzeeduiken in een zee van woorden’ en ‘glijden over de oppervlakte 
als een jetskiër’. Deze metaforen vormen een samenvatting van 
uitspraken die eerder in alinea 6 zijn gedaan. 

3p 32 Citeer uit alinea 6 de zinnen of zinsgedeelten waarvan de betekenis in 
deze metaforen is samengevat. Neem daartoe onderstaand schema over 
en vul het in. Citeer niet meer dan nodig is. Zorg ervoor dat tussen de 
antwoorden in het linker en het rechter gedeelte eenzelfde verband is als 
tussen beide metaforen.  

‘diepzeeduiken in een zee van 
woorden’ 

‘glijden over de oppervlakte als 
een jetskiër’ 

1a. 1b. 

2a. 2b. 

3a. 3b. 

“Twee derde van de zieke werknemers zit thuis vanwege deze klachten, 
meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek.” (regels 107-110)  
Alinea 7 van tekst 4 is op te vatten als een volledige redenering die 
eindigt met het bovenstaande citaat als argument. 

1p 33 Geef aan of je de gebruikte argumentatie juist vindt of niet en leg uit 
waarom. Kies daartoe een van onderstaande zinnen en maak die af.  
Gebruik voor het aanvullen van de gekozen zin niet meer dan 25 
woorden. 

Zin 1: 
Dat twee derde van de zieke werknemers thuiszit vanwege deze klachten 
is in deze redenering wel relevant, want … 

Zin 2: 
Dat twee derde van de zieke werknemers thuiszit vanwege deze klachten 
is in deze redenering niet relevant, want … 

In alinea 8 van tekst 4 wordt geargumenteerd over het al dan niet 
aanwezige nut van digitalisering.  

3p 34 Parafraseer de argumentatie in de vorm van drie (deel)zinnen volgens 
onderstaande zin.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  

Weliswaar … , maar … , dus … 
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De titel van tekst 4 is ‘Misschien eerst eens begrijpen wat ons overkomen 
is’. En volgens alinea 1 van tekst 4 hebben we last van ‘digibesitas’. 

1p 35 Leg uit wat de essentie is van wat ons is overkomen, gelet op de strekking 
van de tekst.  
Geef antwoord in een of meerdere zinnen en gebruik voor je antwoord 
niet meer dan 20 woorden. 

In tekst 4 worden vraagtekens gezet bij de gesignaleerde digitalisering.  
3p 36 Wat zijn volgens alinea 6 tot en met 8 van de tekst de drie belangrijkste 

negatieve gevolgen van deze digitalisering?  

Welke van de onderstaande uitspraken geeft het doel van tekst 4 het best 
weer met betrekking tot onderwijs? 

1p 37 De tekst wil de lezer ervan overtuigen dat er  
A beperkingen moeten worden gesteld aan de digitalisering van het 

onderwijs. 
B genuanceerder moet worden gedacht over de gevolgen van 

digitalisering in het onderwijs. 
C goede kanten en slechte kanten zitten aan de digitalisering van het 

onderwijs. 
D recentelijk te weinig aandacht was voor de digitalisering van het 

onderwijs. 

1p 38 Met welke van de onderstaande beschrijvingen is de toonzetting van 
tekst 4 het best te typeren? 
De toonzetting van de tekst is vooral  
A analyserend en bezorgd.  
B constructief en genuanceerd. 
C moraliserend en ironisch. 
D zakelijk en vilein. 
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Stel, drie vwo-leerlingen hebben zich voor hun profielwerkstuk intensief 
beziggehouden met effecten van het gebruik van digitale middelen. Zij 
hebben in 2019 een grootschalig onderzoek uitgevoerd in hun provincie. 
Bovenstaande grafiek zou het resultaat van hun onderzoek hebben 
kunnen zijn. 

2p 39 Geef aan of de grafiek gebruikt kan worden als argument voor een snelle 
digitalisering in het onderwijs en leg uit waarom wel of waarom niet. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 

2p 40 Geef aan of de grafiek gebruikt kan worden als ondersteuning bij de 
hoofdgedachte van alinea 8 van tekst 4 en leg uit waarom wel of waarom 
niet.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 50 woorden. 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Tekst 1 

We kunnen echt niet om kernenergie heen 

(1) In het regeerakkoord stelt Neder-
land de uitstoot van broeikasgassen
met 49 procent te willen verminderen
in 2030, ten opzichte van 1990. Dat
is een ambitieuzer doel dan de ver-5 
plichting die Nederland heeft aan de 
EU, die de lidstaten een verminde-
ring van 40 procent oplegt. 
(2) Dit is zeer lovenswaardig. Echter,
is het haalbaar zonder dat het grote 10 
en onherstelbare schade doet aan de 
economie? Een moderne gemeen-
schap kan niet bestaan zonder een 
betrouwbare en betaalbare bron van 
energie. Die vormt immers de basis 15 
van de economie. 
(3) Volgens het regeerakkoord zullen
de kolencentrales worden gesloten
en zal het gasverbruik sterk worden
verminderd. Wat zal dan als energie-20 
bron dienen? Denkt men werkelijk 
dat windturbines en zonnepanelen 
voldoende zullen zijn om de Neder-
landse economie gaande te houden? 
De elektriciteitsproductie van wind-25 
turbines en zonnepanelen varieert 
sterk, niet alleen per uur, maar ook 
dagelijks, per seizoen en jaarlijks. 
Wat te doen om deze grote schom-
melingen te ondervangen? Net als bij 30 
landbouw hebben windturbines en 
zonnepanelen goede jaren en schra-
le jaren. Maar in tegenstelling tot 
landbouw, kan men de ‘oogst’ van 

windturbines en zonnepanelen niet 35 
opslaan op economisch haalbare 
wijze, tenzij er bergmeren met water-
krachtcentrales in de buurt zijn. Het 
feit dat de wisselvalligheid van wind 
en zon altijd een dubbele investering 40 
zal vergen, heeft tot gevolg dat dit 
een optie is die nooit economisch 
rendabel zal zijn. 
(4) De oplossing voor Nederland is
kernenergiecentrales te bouwen die 45 
geen broeikasgas1) uitstoten en ook 
geen luchtvervuiling veroorzaken. 
Een enkele kerncentrale, met een 
levensduur van meer dan zestig jaar, 
kan duizenden windturbines en zon-50 
nepanelen, met een levensduur van 
ongeveer vijftien jaar, vervangen. En 
een kerncentrale zal dat doen met 
grote betrouwbaarheid, ongestoord 
door de wisselvalligheid van het 55 
weer. 
(5) In Frankrijk is, als gevolg van 58
kerncentrales, de uitstoot van CO2

per kilowattuur ongeveer tien maal
kleiner dan die in Duitsland en is de 60 
prijs per kilowattuur ongeveer de 
helft. 
(6) In een aantal landen, waaronder
Nederland, bestaat weerstand tegen 
kernenergie. Dit is hoofdzakelijk 65 
gebaseerd op twee misverstanden, 
namelijk het gevaar dat kerncentrales 
zouden vormen voor hun omgeving 
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en het ‘probleem’ van het radio-
actieve afval. 70 
(7) Wat het gevaar betreft, sinds het
begin van stroomopwekking in kern-
centrales in de jaren vijftig zijn er
slechts drie grote ongelukken ge-
beurd (Harrisburg-TMI, Tsjernobyl en 75 
Fukushima). Het is van belang erop 
te wijzen dat Tsjernobyl een reactor-
type is dat niet voldoet aan westerse 
en internationale criteria en standaar-
den. 80 
(8) Ook over het radioactieve afval
van kerncentrales bestaan helaas
veel misverstanden. De heersende
opvatting is dat radioactief afval heel
gevaarlijk is, het grote hoeveelheden 85 
betreft, het honderdduizenden jaren 
radioactief blijft en dat niemand weet 
wat ermee gedaan moet worden. Dit 
alles is ver bezijden de waarheid. 
Radioactief afval kan alleen gevaar-90 
lijk zijn wanneer er minstens vier bar-
rières tegelijkertijd verbroken worden. 
Dat is zeer onwaarschijnlijk. 
(9) De hoeveelheid radioactief afval
afkomstig van kerncentrales is zeer 95 
klein in vergelijking met het afval van 
bijvoorbeeld kolencentrales. De 
moderne behandelingstechnieken 
(waaronder ‘pyro-processing’) zijn in 
staat de tijdsduur van de radio-100 
activiteit van de splijtingsproducten 
sterk te verkleinen. 
(10) Over hoeveel radioactief afval
hebben we het? Een rekenvoorbeeld.
Een kerncentrale met een elektrische 105 
productiecapaciteit van duizend 
megawatt en met een thermisch 
rendement van 30 procent, zal per 
jaar 1,2 ton radioactief afval opleve-
ren, bij moderne verwerking van de 110 
gebruikte splijtstofelementen. 
(11) Daarentegen zal een kolen-
centrale met een capaciteit van dui-
zend megawatt elektrische energie
en met een thermisch rendement van 115 

40 procent, ongeveer twee miljoen 
ton steenkolen per jaar verbranden. 
Dat levert 600.000 ton giftig en radio-
actief afval op. Daarnaast komt onge-
veer vijf miljoen ton CO2 in de atmo-120 

sfeer. Een kolencentrale produceert 
dus een hoeveelheid giftig gas die 
500.000 maal groter is dan de hoe-
veelheid radioactieve splijtings-
producten afkomstig van een verge-125 
lijkbare kerncentrale. 
(12) De stad Toronto in Canada is
een voorbeeld van hoe het in werke-
lijkheid gedaan kan worden. Zij wordt
grotendeels door kerncentrales voor-130 
zien van betrouwbare, veilige, betaal-
bare en milieuvriendelijke elektrische 
energie. Canada ontwikkelde daar-
voor een speciaal reactortype 
(CANDU) dat veel aantrekkelijke 135 
eigenschappen heeft, waaronder een 
hoog veiligheidsniveau: smelten van 
de kern (‘core-melt’) is niet mogelijk 
wegens de grote warmtecapaciteit 
van de relatief koude moderator, 140 
waardoor verspreiding van splijtings-
producten uitgesloten is. Zijn Cana-
dezen dom omdat ze kernenergie 
gebruiken? Zou Nederland misschien 
van Canada kunnen leren? Andere 145 
landen met CANDU-kerncentrales 
zijn Argentinië, China, India, 
Roemenië en Zuid-Korea. 
(13) Nederland staat nu op een twee-
sprong: het land kan kiezen voor een 150 
realistisch energiebeleid waarbij 
meer kerncentrales gebouwd worden. 
Of het land kan voortgaan met het 
sprookje van de ‘duurzame’ wind-
turbines en zonnepanelen. Kiezen we 155 
voor dat laatste, dan blijven we voor 
de helft afhankelijk van energie opge-
wekt uit fossiele brandstoffen om de 
stroomvoorziening zeker te stellen. 
Bovendien zal deze weg nooit econo-160 
misch rendabel kunnen worden. 

Pagina: 54Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW -1001-a-b 4 / 9 lees verder ►►►

(14) De eerste keuze zal leiden tot
een opbloei van de economie, terwijl
de tweede keuze tot gevolg zal

hebben: een verlies van industrieën, 165 
werkloosheid en armoede.

naar: Jan van Erp 
uit: Trouw, 24 januari 2018 

Jan van Erp is ingenieur, consultant energietechnologie en lid van de 
American Nuclear Society. 

Tekst 2 

Kernenergie? Dat is wensdenken 

(1) We moeten inzetten op kernener-
gie, beweerde Jan van Erp onlangs
in deze krant, met het argument dat
we anders de klimaatdoelstellingen
niet halen. Hij probeert lezers ervan 5 
te overtuigen dat de weerzin tegen 
kernenergie geheel en al berust op 
misverstanden. 
(2) Het is onmogelijk om al zijn gepo-
neerde stellingen in detail te ontle-10 
den, maar dit is een klassiek geval 
van wensdenken van een gelovige. 
Kernenergie is – ondanks 60 jaar 
ervaring en honderden miljarden 
overheidssteun – wereldwijd de enige 15 
energiedrager met een negatieve 
financiële leercurve. Elke kilowattuur 
stroom uit een nieuwe kerncentrale 
kost meer dan een uit de vorige, zelfs 
als de nieuwe centrale van hetzelfde 20 
type is. Waar alle duurzame energie-
dragers een, vaak scherpe, positieve 
leercurve laten zien, is dit voor kern-
energie kennelijk niet mogelijk. 
(3) De industrie verwijt het de milieu-25 
beweging dat de kosten oplopen. Wij 

eisen immers dat er niks mis moet 
kunnen gaan. Ik hoop toch dat 
Van Erp ons dat niet kwalijk neemt. 
De reactoren van generatie 3+, waar-30 
van er nu wereldwijd een paar in 
aanbouw zijn, kunnen nog steeds 
niet garanderen dat het nooit mis-
gaat. Ja, ze zijn waarschijnlijk veiliger 
dan de honderden centrales van de 35 
eerste, tweede en derde generatie 
die wereldwijd nog in bedrijf zijn. 
Maar ondanks de waanzinnig hoge 
kosten van die nieuwste generatie 
reactoren is inherente veiligheid niet 40 
gegarandeerd. 
(4) Wereldwijd hebben zich vijf grote
rampen voorgedaan in kerncentrales.
Dat is, ook statistisch, een significant
aantal. Risico is kans maal gevolg. 45 
De kans erop blijkt vele malen groter 
dan ons wordt voorgespiegeld en de 
gevolgen zijn enorm; niet alleen als 
je kijkt naar het menselijk leed, maar 
ook als je het in geld uitdrukt. De on-50 
gelukken in Fukushima en Tsjernobyl 
hebben al meer dan 1000 miljard 

noot 1 ‘Broeikasgas’ is de aanduiding van gassen in de atmosfeer van de aarde, zoals 
waterdamp, CO2 en ozon, die ervoor zorgen dat de warmte bij de aardbol blijft hangen. 
Een teveel aan broeikasgassen leidt tot een versterkt broeikaseffect en daardoor tot 
opwarming van de aarde. 
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euro gekost. En de teller loopt nog. 
Dat bedrag is opgehoest door de 
belastingbetaler, niet door de bedrij-55 
ven die kerncentrales bouwen en 
exploiteren. 
(5) Waaraan is dat besteed? De eer-
ste crisismaatregelen, kortlopende
compensatie voor de tienduizenden 60 
mensen die verdreven zijn, het tijde-
lijk opruimen van kernafval en de 
gezondheidsgevolgen op korte ter-
mijn. Welke rekening komt nog? De 
kosten voor vervangende elektrici-65 
teitsproductie (in Japan gelukkig veel 
zon en wind), de kosten van het 
verlies, voor decennia, van duizen-
den vierkante kilometers (landbouw)-
grond, de nog onbekende kosten 70 
voor definitieve berging van het 
verspreide radioactieve materiaal. 
(6) Een dag voordat Van Erp in
Trouw beweert dat het probleem van
kernafval eigenlijk is opgelost, zette 75 
in Zweden de rechter uiteindelijk een 
dikke streep door de plannen voor 
eindberging van het kernafval. Na 
twintig jaar intensieve discussies en 
eindeloos veel onderzoek conclu-80 

deerde de rechter dat onvoldoende is 
aangetoond dat een van de materia-
len waarin het kernafval verpakt 
wordt voor het voor tienduizenden 
jaren onder de grond gaat, veilig is. 85 
In de termen van Van Erp: een van 
de vier barrières is nu al verbroken. 
Wereldwijd heeft nog niemand een 
oplossing voor hoogactief kernafval. 
En ja, dat moet voor 240.000 jaar 90 
hermetisch van mens en milieu afge-
sloten worden. In volume gemeten 
gaat het om weinig afval. Helaas is 
dat niet zo relevant. Het gaat om de 
toxiciteit en de stralingsintensiteit. Of 95 
je nu 100 of 10.000 kilo moet opber-
gen voor tienduizenden jaren, het 
probleem blijft even groot. 
(7) Het energievraagstuk is ingewik-
keld. Laten we, nu Nederland einde-100 
lijk op stoom begint te komen met 
wind, zon, besparing en het beprijzen 
van vervuiling, niet opnieuw in de 
nucleaire valkuil trappen. Laat de 
industrie zich eerst maar eens echt 105 
verantwoordelijk gaan voelen voor 
haar stralende erfenis.

naar: Peer de Rijk 
uit: Trouw, 29 januari 2018 

Peer de Rijk is directeur van het World Information Service on Energy 
(WISE), een in 1978 opgerichte non-profitorganisatie, geworteld in de 
anti-kernenergiebeweging, die fungeert als informatiecentrum over 
energiekwesties. 

Tekst 3 

Botsende idealen blijven geloofwaardig 

(1) “Onbegrijpelijk en irrationeel”
noemde Mike Shellenberger mensen
die tegen kernenergie zijn. Hij is
groot voorstander en reist de wereld

over om het nucleaire woord te ver-5 
kondigen. De milieuactivist maakte 
een stevige ommezwaai in zijn opvat-
tingen over kernenergie. Hij groeide 
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op als links hippiekind, keerde zich 
tegen kernenergie, was een fervent 10 
voorstander van wind- en zonne-
energie. Nu zegt hij in een interview 
in Het Financieele Dagblad dat 
zonnecellen vooral “een berg giftig 
afval opleveren”. 15 
(2) Elke kerk heeft een overenthou-
siaste bekeerling. Gentech heeft bij-
voorbeeld Mark Lynas; eerst anti-
gentechactivist en nu prominent
voorstander van genetische technie-20 
ken. Het levert een aantrekkelijk 
verhaal op: ze zijn altijd net iets 
strenger in de leer en een kop met 
“Why I changed my mind”1) garan-
deert veel kliks. Wat opvalt: na de 25 
grote ommezwaai zijn ze vaak net zo 
twijfelloos als daarvoor. Dat betekent 
niet dat het onoprecht is. Noem me 
naïef, maar volgens mij is het meeste 
geen theater. Misschien geloof ik ze 30 
omdat ik regelmatig dezelfde stijl van 
debatteren hanteer, en die komt 
direct voort uit mijn eigen stijl van 
denken. Leren door te botsen, de 
grenzen opzoeken en zo nu en dan 35 
het roer omgooien. 
(3) Zowel Shellenberger als Lynas
zijn ambassadeurs van de ecomoder-
nistische beweging. Ik schaar mijn
eigen inzichten over voedselproduc-40 
tie daar ook onder. Ecomodernisten 
hebben een soort Ruttiaans2) positi-
visme over zich: techniek is gaaf en 
gaat de wereld redden en iedereen 
die het daarmee oneens is, is bang 45 
of onwetenschappelijk of beide. De 
argumenten leunen zwaar op weten-
schappelijke inzichten. Bijvoorbeeld 
dat kernenergie weliswaar een grote 
investering vergt, maar daarna goed-50 
koop en relatief veilig is. De kern-
ramp van Fukushima leverde één 
dode op, terwijl de aardbeving die 
daaraan vooraf ging en de vloedgolf 
die volgde, bijna 20.000 doden tot 55 

gevolg hadden. 
(4) Nu is (door mensen veroorzaakte)
klimaatverandering constateren een
tamelijk wetenschappelijke exercitie.
Je moet wel heel erg met je ogen 60 
knijpen, wil je iets anders zien. Maar 
wat we daar vervolgens mee moeten, 
is voer voor prachtig debat. En ieder-
een draagt zijn steentje bij. Vegetari-
sche fietsers wijzen vooral op de ver-65 
vuiling van vlees eten en autorijden. 
Kinderlozen wijzen op de dramati-
sche gevolgen van voortplanting. 
Thuisblijvers schreeuwen om vlieg-
taks. En de nieuwe generatie indivi-70 
dualisten wil vooral alles zelf zelf zelf 
doen. De gasaansluiting loskoppelen 
en driftig in de grond de warmte op-
pompen. Met goudvissenpoep uit je 
aquarium je moestuin bemesten. 75 
(5) Gelukkig regeert ‘de wetenschap’
niet en mag iedereen van zijn eigen
optimale energiemix dromen – en die
deels zelf uitvoeren. In praktijk komt
de collectieve aanpassing neer op 80 
een allegaartje van nogal toevallige 
maatregelen gebaseerd op lokale 
idealen, voorkeuren, geschiedenis, 
angsten, gevoeligheden; weinig 
wetenschap in te ontdekken. Ons 85 
enthousiasme voor wind op zee 
verraadt een oer-Hollandse, Michiel 
de Ruyter-achtige maritieme trots en 
bijbehorende kennis en technologie. 
Zit het op een dag tegen, dan mogen 90 
we vast even gebruik maken van het 
verlengsnoer richting België en 
Frankrijk; gasloze landen waar de 
bevolking meer gewend is aan het 
idee van kerncentrales. 95 
(6) In dit soort verhitte discussies zijn
het niet de cijfers die botsen. Hier
botsen wereldbeelden, idealen, dro-
men, verlangens en emoties. Mits die
enigszins binnen de kaders van de 100 
realiteit blijven, is het volkomen 
legitiem om daarop te varen. Maar 
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het helpt wel als mensen als 
Shellenberger en ecomodernisten dat 
toegeven. Zoals wetenschappers 105 
vaak verplicht zijn om hun competing 
interests3) te tonen, zouden auteurs 
standaard inzage moeten geven in 
hun competing ideals4). Een soort 
Kahnemann-clausule (van het boek 110 
Thinking, Fast and Slow): “Mijn snelle 
brein had allang besloten dat dit de 
enige juiste oplossing is voor het 

klimaatprobleem. Mijn langzame 
brein vond de bijbehorende cijfers en 115 
studies.” 
(7) Dan zouden we bijvoorbeeld kun-
nen concluderen dat Shellenberger
nog steeds net zo irrationeel is als
zijn opponenten en als de jongere 120 
anti-kernenergieversie van zichzelf. 
Dat maakt zijn betoog absoluut niet 
minder geloofwaardig. Het maakt het 
des te interessanter.

naar: Rosanne Hertzberger 
uit: NRC, 10 november 2018 

Rosanne Hertzberger is microbioloog. 

Tekst 4 

Misschien eerst eens begrijpen wat ons overkomen is 

(1) In amper twintig jaar zijn we
wereldwijd verslaafd geraakt aan
dingen met een beeldscherm. Het
kost ons moeite deze dingen een
paar uur uit te zetten. We zijn bang 5 
dat we iets zullen missen. We willen 
toch snel nog even iets opzoeken. 
We voelen lichte paniek als we 
ergens geen bereik hebben. Online-
neurose wordt dat ook wel genoemd, 10 
of ‘digibesitas’. 
(2) Horen we hier veel debatten
over? Is Den Haag in rep en roer?
Niet echt. De digitale technologie
wordt om economische redenen 15 
kritiekloos omarmd of zelfs gepro-
moot, zoals door Sander Dekker die 
er in 2016 als staatssecretaris van 
Onderwijs voor pleitte het hele 

onderwijs “in rap tempo te digitalise-20 
ren”. Technobedrijven die het onder-
wijs zelfs willen ‘gamificeren’, omdat 
leerlingen anders niet meer tot leren 
te verleiden zijn, krijgen ruim baan. 
(3) Maar wie zou nu – amper twee 25 
jaar verder – dat beleid nog om-
armen? Wie heeft er inmiddels geen 
kennis genomen van de vele onder-
zoeken over de negatieve invloed 
van digitalisering op de cognitieve en 30 
sociale vermogens? Om over de nek- 
en rugpijnen, de slapeloosheid en 
aandachtsstoornissen nog maar te 
zwijgen. 
(4) Misschien moeten we eerst eens 35 
proberen te begrijpen wat ons pre-
cies overkomen is. Computers, iPads 
en smartphones onderscheiden zich 

noot 1 “Why I changed my mind”: “Waarom ik van gedachten ben veranderd”. 
noot 2 ‘Ruttiaans’ verwijst naar de Nederlandse minister-president Mark Rutte. 
noot 3 competing interests: concurrerende belangen, vrij te vertalen als belangenverstrengeling 
noot 4 competing ideals: concurrerende idealen 
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van de oude dingen hierin dat zij 
geen besloten ding op zich zijn, maar 40 
een medium dat verwijst naar iets 
buiten het ding: het worldwide web 
met zijn oneindige informatiestromen, 
onbegrensde werelden en dus ook 
onbegrensde mogelijkheden. Het is 45 
dit onbegrensde karakter dat ons 
parten begint te spelen. 
(5) We kunnen immers altijd nog
verder zoeken, nog meer informatie
inwinnen, nog meer berichten plaat-50 
sen, nog meer Facebook-vrienden 
krijgen, nog meer artikelen raadple-
gen of nog meer vakantiehuisjes 
opzoeken. De postbode komt niet 
één keer, maar honderden keren per 55 
dag. Onze aandacht wordt voort-
durend onderbroken door zoemende, 
trillende of piepende beeldschermen 
of telefoons. Omdat de nieuwe 
dingen geen einde kennen, valt er 60 
niets af te ronden of te voltooien en 
wordt onze informatiehonger maar 
niet gestild. 
(6) Diverse auteurs, van Nicholas
Carr tot Sherry Turkle en Hans 65 
Schnitzler, hebben de afgelopen 
jaren de onderzoeken over de in-
vloed van de digitalisering op een 
rijtje gezet. We kunnen weliswaar 
steeds sneller informatie vinden, 70 
maar we zijn steeds slechter in staat 
om deze aandachtig te lezen en er 
een weloverwogen mening over te 
vormen. De nieuwe technologie lijkt 
op een gestage en sluipende manier 75 
onze kritische vermogens aan te 
tasten. We consumeren informatie in 
plaats van erover na te denken. 
“Vroeger kon ik me moeiteloos 
verdiepen in een boek of een lang 80 
artikel,” schrijft Carr. “Nu laat mijn 
concentratie na een bladzijde of twee 
al te wensen over. Ooit was ik een 
diepzeeduiker in een zee van woor-

den. Nu glijd ik over de oppervlakte 85 
als een jetskiër.” 
(7) De nieuwe dingen vragen om een
intensieve vorm van mentaal multi-
tasken. Ze laten ons werkgeheugen
volstromen met informatie en dwin-90 
gen ons brein te jongleren met wat 
hersenwetenschappers ‘omschakel-
kosten’ noemen. Van de ene naar de 
andere informatiebron zappen onder-
breekt onze aandacht, waardoor 95 
onze hersenen zich steeds moeten 
heroriënteren, wat veel energie kost. 
Ons brein heeft tijd en rust nodig om 
de vele informatie goed te kunnen 
verwerken, maar die gunnen we ons-100 
zelf niet. Gevolg is een overspanning 
van het brein, met als eerste symp-
tomen concentratieproblemen en 
slapeloosheid, en vervolgens ernsti-
ger klachten als chronische stress, 105 
ADHD, hoofdpijnen, burn-out en 
depressieve stoornissen. Twee derde 
van de zieke werknemers zit thuis 
vanwege deze klachten, meldde het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 110 
(8) Het is ook een mythe dat we door
de digitalisering daadwerkelijk met
anderen verbonden zijn. Hoewel de
communicatiefrequentie via Face-
book, e-mail, Twitter en sms vertien-115 
voudigd is, blijkt uit onderzoek van 
onder anderen de Britse neuroloog 
Susan Greenfield dat we minder in 
staat zijn subtiele, typisch menselijke 
vormen van empathie en compassie 120 
voor anderen te voelen. Dat komt 
niet alleen doordat een like op 
Facebook of een kort sms-bericht 
qua betekenisvolle inhoud nu 
eenmaal niet te vergelijken is met 125 
een gesprek. Greenfield constateert 
een sterke afname van sociale 
vaardigheden als we hoofdzakelijk 
nog via beeldschermen communice-
ren. Lichaamstaal, oogcontact en 130 
stemgeluid trainen namelijk voor een 
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aanzienlijk deel onze sociale vaardig-
heden. Voor een beeldscherm ver-
leert het brein de technieken die ons 
in staat stellen de ander te peilen en 135 
te begrijpen. 
(9) Wie het onderwijs “in rap tempo”
wil digitaliseren, gaat voorbij aan
deze inzichten en onderzoeken.
Daarom brak ik in mijn boek Kairos 140 
een lans voor de vertellende docent, 
die niet alleen de sociale vaardig-
heden van de leerlingen traint, maar 
ook hun cognitieve en talige vermo-
gens scherpt, zoals het onderschei-145 
den van hoofd- en bijzaken, het inter-
preteren van een verhaal, het her-
kennen van een mening en het ver-

zinnen en formuleren van tegenargu-
menten. “Reclaiming Conversation1)”, 150 
vat Sherry Turkle, de auteur van 
Alone Together, dit treffend samen. 
(10) De tijd dat beeldschermen
slechts voor snelle informatie of on-
schuldig vertier zorgden, ligt achter 155 
ons. Het zijn ook onruststokers, aan-
dachtvreters en privacyschenders, 
die weliswaar de zakken van multi-
nationals vullen, maar het onder-
scheid tussen mens en machine 160 
doen vervagen. We zullen een poli-
tiek debat moeten beginnen over de 
juiste maat van digitalisering, zowel 
op school, als op het werk en thuis.

naar: Joke Hermsen 
uit: NRC, 9 november 2018 

Joke Hermsen (1961) is filosoof en schrijver van meerdere romans en 
essaybundels. 

De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen 
van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), 
raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 

noot 1 Letterlijk vertaald: “Het terugeisen van conversatie”. 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2021 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrect taalgebruik worden maximaal 4 scorepunten in mindering gebracht. 
Onder incorrect taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten en fouten in de 
zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 

 Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden 
gerekend. 

 In afwijking van het bepaalde onder 5 van de Algemene regels geldt voor incorrect 
taalgebruik dat elke fout binnen een antwoord op een vraag wel afzonderlijk dient te 
worden aangerekend.  

 De fouten voor incorrect taalgebruik dienen los van de inhoudelijke beoordeling te 
worden geregistreerd en de daarbij behorende aftrekpunten dienen bij de laatste 
beoordelingscomponent uit het correctievoorschrift te worden genoteerd. 

 Voor incorrect taalgebruik dient de volgende aftrekregeling te worden gehanteerd: 
 0 fouten   0 
 1 fout of 2 fouten 1 
 3 of 4 fouten  2 
 5 of 6 fouten  3 
 7 of meer fouten 4 
 Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden 

in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, 
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor 
antwoorden op deze open vragen beperkt. 

 Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 

 Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
2 Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 

volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 
Spelfouten in de overschrijding van het maximum aantal woorden tellen niet mee.
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 
 

Tekst 1  We kunnen echt niet om kernenergie heen 

 
 1 maximumscore 1 

alinea 6 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 13 
 

 3 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
vijf van onderstaande  
 minder/geen uitstoot van broeikasgas/CO2 
 geen luchtvervuiling 
 een lange levensduur 
 een grote betrouwbaarheid (vanwege de onafhankelijkheid van 

weersomstandigheden) 
 een kerncentrale levert veel energie  
 een kerncentrale levert goedkope(re) energie  
 een kerncentrale is rendabeler  
 
indien vijf elementen goed 3 
indien vier elementen goed 2 
indien drie elementen goed 1 
indien twee of minder elementen goed 0 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 4 B      1 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 5 maximumscore 2 
 realistisch 
 sprookje 
 ‘duurzame’/duurzame 
 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed 0 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 6 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• (Het gaat hier om een) vals dilemma / een onjuist beroep op een  

voor-en-nadelenschema 1 
• Er wordt gesteld dat er maar twee mogelijkheden zijn / dat we moeten 

kiezen tussen (realistisch energiebeleid met) kerncentrales of (het 
sprookje van de) ‘duurzame’ windturbines en zonnepanelen, terwijl er 
ook nog wel andere mogelijkheden zijn 1 

 
 Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 7 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
De kosten voor: 
• de benodigde apparatuur om wind- en zonne-energie op te wekken 1 
• een extra energiebron (om de stroomvoorziening zeker te stellen) / 

fossiele brandstoffen / de opslag van wind- en zonne-energie 1 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 8 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Dat de economie rendabel en stabiel is, wil niet zeggen dat er 
(automatisch) sprake is van een opbloei van de economie. 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 9 D      2 
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Vraag Antwoord Scores 

 10 maximumscore 3 
• 2 1 
• 3 1 
• 4 1 
 
 

Tekst 2  Kernenergie? Dat is wensdenken 
 

 11 B      1 
 

 12 maximumscore 1 
alinea 6 
 

 13 maximumscore 1 
alinea 3 / alinea 4 
 

 14 maximumscore 2 
• 2 1 
• 6 1 
 

 15 C      2 
 

 16 maximumscore 2 
Twee van de volgende: 
 de kosten van de gevolgen van ongelukken met kernenergie 
 de steeds strengere veiligheidsnormen / de hoge kosten van de nieuwe 

reactoren 
 de opslag van kernafval 
 
per juist benoemd element 1 
 
 Beoordeel de spelling. 
 
 

Overkoepelende vragen bij tekst 1 en tekst 2 
 

 17 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De hoeveelheid radioactief afval is niet zo relevant. / Het gaat om de 
toxiciteit en de stralingsintensiteit. 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag Antwoord Scores 

 18 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
Twee van de volgende: 
 “Radioactief afval kan alleen gevaarlijk zijn wanneer er minstens vier 

barrières tegelijkertijd verbroken worden.” (tekst 1, regels 90-92) 
 “De hoeveelheid radioactief afval afkomstig van kerncentrales is zeer 

klein in vergelijking met het afval van bijvoorbeeld kolencentrales.” 
(tekst 1, regels 94-97) 

 “De moderne behandelingstechnieken (waaronder ‘pyro-processing’) 
zijn in staat de tijdsduur van de radioactiviteit van de 
splijtingsproducten sterk te verkleinen.” (tekst 1, regels 97-102)  

 “Over hoeveel radioactief afval hebben we het?” (tekst 1,  
regels 103-104) 

 
 Beoordeel de spelling. 
 

 19 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Zin 1:  

Volgens alinea 3 van tekst 1 kunnen wind- en zonne-energie 
niet economisch rendabel zijn in vergelijking met kernenergie, want 
deze vormen van energie vereisen een dubbele investering / laten 
ons voor de helft afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen 1 

• Zin 2:  
Volgens alinea 2 van tekst 2 kunnen wind- en zonne-energie 
wel economisch rendabel zijn in vergelijking met kernenergie, want  
deze vormen van energie hebben (wel) een positieve (financiële) 
leercurve / worden steeds goedkoper 1 

 
Opmerking 
Indien een juiste uitleg wordt gegeven bij een verkeerde beoordeling 
(wel/niet) en omgekeerd: geen scorepunten toekennen. 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 3  Botsende idealen blijven geloofwaardig
 

 20 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
 Ze zijn strenger in de leer. 
 Ze kennen geen twijfel / dragen overduidelijke standpunten uit. 
 Ze maken gebruik van een confronterende debatteerstijl. / Ze leren 

door te botsen, de grenzen op te zoeken en nu en dan het roer om 
te gooien. 

 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed 0 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 21 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Mike Shellenberger was eerst voorstander van wind- en zonne-

energie (en was tegen kernenergie). Nu is hij voorstander van 
kernenergie (en tegen zonne-energie)  1 

• Mark Lynas was eerst tegen genetische technieken en nu is hij 
juist voor (genetische technieken) 1 

 
 Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 22 B      1 
 

 23 B      1 
 

 24 D      1 
 

 25 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het snelle brein bepaalt (op basis van intuïtie/gevoel) wat je ergens 

van vindt 1 
• terwijl het langzame brein (met behulp van de ratio) zoekt naar de 

bijbehorende onderbouwing van het standpunt 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 26 C      1 
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Vraag Antwoord Scores 

 27 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De oplossingen bestaan uit iets wat de verschillende groepen zelf 
(graag) al doen. / De oplossingen bestaan uit iets wat voortkomt uit 
hun eigen wereldbeeld/ideologie. / De oplossingen vloeien niet 
(rechtstreeks) voort uit wetenschappelijke inzichten.  
 
 Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 28 D      1 
 
 

Tekst 4  Misschien eerst eens begrijpen wat ons overkomen is
 

 29 maximumscore 1 
alinea 4  
 

 30 B      1 
 

 31 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Standpunt: het onderwijsbeleid uit 2016 dat gericht is op verdere 

digitalisering, moet niet gecontinueerd worden 1 
• Argument: onderzoek laat zien dat digitalisering slecht is voor 

onze cognitieve/sociale/fysieke vermogens 1 
 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag Antwoord Scores 

 32 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
 
‘diepzeeduiken in een zee van 
woorden’ 

‘glijden over de oppervlakte als 
een jetskiër’ 

1a. (we zijn steeds slechter in staat 
om) deze informatie aandachtig te 
lezen / er een weloverwogen 
mening over te vormen 

1b. (We kunnen weliswaar steeds) 
sneller informatie vinden 

2a. er een weloverwogen mening 
over te vormen / (in plaats van) 
erover na te denken 

2b. We consumeren informatie 

3a. (Vroeger) kon ik me moeiteloos 
verdiepen (in een boek of een lang 
artikel). 

3b. (Nu) laat mijn concentratie 
(na een bladzijde of twee al) te 
wensen over. 

 
per juist geciteerd paar zinnen of zinsgedeelten 1 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 33 maximumscore 1 
 
• Zin 1: 
 Dat twee derde van de zieke werknemers thuiszit vanwege deze 

klachten is in deze volledige redenering wel relevant, want  
 deze klachten worden (inderdaad) veroorzaakt door (een overspanning 

van het brein die is veroorzaakt door) multitasken 1 
 
Opmerking 
Niet goed rekenen: de redenering klopt. 

of 

• Zin 2: 
 Dat twee derde van de zieke werknemers thuiszit vanwege deze 

klachten is in deze volledige redenering niet relevant, want  
 deze klachten kunnen ook een andere oorzaak hebben dan multitasken 

of digitalisering  1 
 
Opmerking 
Niet goed rekenen: de redenering klopt niet. 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag Antwoord Scores 

 34 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Weliswaar blijkt (uit onderzoek) dat de communicatiefrequentie via 

digitale media vertienvoudigd is / dat we meer digitaal zijn gaan 
communiceren, 1 

• maar we zijn minder in staat tot (het voelen van) empathie en compassie 
(voor anderen) / er is een sterke afname van sociale vaardigheden (als we 
nog hoofdzakelijk via beeldschermen communiceren),  1 

• dus is het een mythe / klopt het niet dat digitalisering ons 
(daadwerkelijk / inderdaad) verbindt met anderen 1 

 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 35 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is:  
De (toenemende) digitalisering zorgt ervoor dat we aan oneindige 
informatiestromen / te veel informatie worden blootgesteld. / We hebben 
last van het onbegrensde van digitale informatie.  
 
 Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 36 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• (meer informatie consumeren en) minder nadenken over informatie 1 
• (een teveel aan informatie met als gevolg) overspanning van het 

brein 1 
• (veel meer communicatie via sociale media en daardoor) minder 

empathie  1 
 
 Beoordeel de spelling.  
 

 37 A      1 
 

 38 A      1 
 

 39 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Nee, de grafiek kan daarvoor niet gebruikt worden 1 
• want uit de grafiek blijkt dat digitale middelen met name een 

negatieve invloed hebben op de studieresultaten 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag Antwoord Scores 

 40 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Nee, de grafiek kan daarvoor niet gebruikt worden / de grafiek 

gaat in tegen het standpunt in alinea 8 1 
• want uit de grafiek blijkt dat een ruime meerderheid positief is over 

de invloed van digitale middelen op contact met vrienden 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 
 

Incorrect taalgebruik 
 

 41 Regeling met betrekking tot incorrect taalgebruik in de antwoorden op 
open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrect taalgebruik dienen in totaal 
maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens 
onderstaande aftrekregeling: 
0 fouten     0 
1 fout of 2 fouten   1 
3 of 4 fouten    2 
5 of 6 fouten    3 
7 of meer fouten   4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van de alfabetische eerste vijf kandidaten voor wie het tweede-tijdvak-

examen de eerste afname is én  
 de scores van alle herkansende kandidaten. 
Cito gebruikt beide gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor 
dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 23 juni te accorderen.  
 
Ook na 23 juni kunt u nog tot en met 1 juli gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
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derde tijdvak 
Ook in het derde tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw derde-tijdvak-kandidaten de scores 
uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Jan van Erp, Trouw, 24 januari 2018 
tekst 2 Peer de Rijk, Trouw, 29 januari 2018 
tekst 3 Rosanne Hertzberger, NRC, 10 november 2018 
tekst 4 Joke Hermsen, NRC, 9 november 2018 
 
 

einde  
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VW-1001-a-21-2-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2021-2 
 

Nederlands vwo  
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  
 
Bij het centraal examen Nederlands vwo: 
 
 
Op pagina 9, bij vraag 19 moet 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 
vervangen worden door: 
 
 Maximumlengte van het antwoord per zin: 20 woorden. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands vwo. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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VW-1001-a-21-3-o 

Examen VWO 

2021 
tijdvak 3 

dinsdag 6 juli 
9.00 - 12.00 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 40 vragen.  
Voor dit examen zijn maximaal 68 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  
 
Beantwoord de vragen in goedlopend Nederlands.  
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer  dan 
één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1  Mag het een tikje minder spontaan, alstublieft? 
 
In de inleiding van een tekst probeert een auteur vaak de aandacht van 
de lezer te trekken. Enkele manieren om dat te doen, zijn: 
1 een aanleiding schetsen 
2 een anekdote vertellen 
3 een of meer observaties weergeven 
4 een shockerende opmerking maken 
5 een stelling poneren 
6 een tegenstelling schetsen 
7 een vergelijking maken 

2p 1 Welke twee van bovenstaande manieren worden in alinea 1 van tekst 1 
toegepast? Noteer de nummers. 
 
Tekst 1 kan door middel van onderstaande kopjes in achtereenvolgens vijf 
delen worden onderverdeeld: 
Deel 1: Inleiding 
Deel 2: Spontaniteit door de eeuwen heen 
Deel 3: Vergelijking huidige en vroegere spontaniteit 
Deel 4: Twijfels over en gevolgen van huidige spontaniteit 
Deel 5: Slot 

1p 2 Bij welke alinea begint deel 3, ‘Vergelijking huidige en vroegere 
spontaniteit’? 

1p 3 Bij welke alinea begint deel 4, ‘Twijfels over en gevolgen van huidige 
spontaniteit’? 
 
“En wie van nature niet spontaan is, kan op allerhande sites lezen hoe hij 
het alsnog kan worden – waarbij steeds de disclaimer wordt geplaatst dat 
je spontaniteit niet kunt simuleren.” (regels 22-27) 
Een kritisch lezer kan de laatste uitspraak opvatten als impliciete kritiek 
op websites die spontaniteit aanprijzen.  

1p 4 Hoe zou die kritiek expliciet luiden? 
De makers van de sites die spontaniteit aanprijzen, 
A doen steeds valse beloftes. 
B kunnen niet goed formuleren. 
C plaatsen te veel disclaimers. 
D spreken zichzelf inhoudelijk tegen. 
 
 

Pagina: 78Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1001-a-o 3 / 11 lees verder ►►►

1 “En wie van nature niet spontaan is, kan op allerhande sites lezen hoe 
hij dat alsnog kan worden – waarbij steeds de disclaimer wordt 
geplaatst dat je spontaniteit niet kunt simuleren.” (regels 22-27) 

2 “Een gemis aan spontaniteit is niet een vorm van bedachtzaamheid, 
maar komt voort uit angst voor afwijzing door anderen.” (regels 35-38) 

Tussen de twee geciteerde zinnen uit alinea 2 en alinea 3 van tekst 1 zit 
een tegenstelling die betrekking heeft op het karakter van spontaniteit.  

2p 5 Leg uit in welk opzicht de opvattingen zoals die blijken uit de twee 
geciteerde zinnen, tegengesteld zijn.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden.  
 

3p 6 Noem uit alinea 3 van tekst 1 drie voorbeelden waaraan je kunt zien dat 
de auteur de voorstanders van spontaniteit in diskrediet wil brengen.   
 
In alinea 3 van tekst 1 is sprake van een oorzaak-gevolgrelatie waarbij 
gebruikgemaakt wordt van de volgende elementen: 
1 angst voor afwijzing door anderen 
2 een gebrek aan spontaniteit 
3 strenge, prestatiegerichte ouders of een pestverleden 

1p 7 Wat is de juiste volgorde van deze oorzaak-gevolgketen volgens de 
strekking van alinea 3, beginnend bij de oorzaak? 
A 1 – 2 – 3 
B 2 – 3 – 1 
C 3 – 1 – 2 
D 3 – 2 – 1 
 
“Spontaniteit – afgeleid van het Latijnse mea sponte: uit eigen beweging, 
op eigen kracht – mag zich dan in de gunst van de tijdgeest verheugen, 
als tegenhanger van knellende conventies en drukkende gedachten heeft 
ze een lange voorgeschiedenis.” (regels 63-70) 

1p 8 Citeer uit alinea 1 tot en met 4 van tekst 1 de zin die het meest 
overeenkomt met deze oorspronkelijke betekenis van het woord 
‘spontaniteit’. 
 
“Het heeft er alle schijn van dat het civilisatieproces volgens de definitie 
van Elias tot staan is gebracht.” (regels 134-136) 

2p 9 Vat samen waaruit volgens alinea 8 tot en met 12 van tekst 1 blijkt dat dit 
proces is gestopt.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
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In alinea 6 tot en met 10 van tekst 1 worden de veranderingen geschetst 
van hoe er naar het begrip ‘spontaniteit’ wordt gekeken.  

4p 10 Geef deze ontwikkeling in chronologische volgorde weer, inclusief de 
aanduidingen van de betreffende periodes. Neem daartoe onderstaand 
schema over en vul het verder in.  
 
 tijdaanduiding kijk op het begrip spontaniteit 

1   
 

2 Daarna   
 

3   
 

4 Nu   
 

 
“Wel kun je je afvragen of spontaniteit zich niet ontwikkelt tot een even 
dwingende levenshouding als de etiquette van weleer.” (regels 193-197) 

2p 11 In bovenstaand citaat gaat een tegenstelling schuil. Leg uit wat deze 
tegenstelling behelst.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
Van spontaniteit als norm “gaat iets intimiderends uit op mensen die zich 
er niet behaaglijk bij voelen”. (regels 201-203) 

3p 12 Welke andere drie negatieve aspecten kleven volgens alinea 13 tot en 
met 15 van tekst 1 aan spontaniteit als opgelegde norm.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 60 woorden. Nummer je antwoorden. 
 
In alinea 1 en 2 van tekst 1 wordt de huidige stand van zaken met 
betrekking tot de sociale omgangsvormen geschetst. In alinea 15 en 16 
komt de gewenste situatie naar voren. 

2p 13 Welke tegenstelling in omgangsvormen doet zich voor tussen de huidige 
en de gewenste situatie? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. Gebruik geen 
voorbeelden. 
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3p 14 Welke vijf van onderstaande beweringen komen overeen met de optiek 
van mensen die spontaniteit bepleiten zoals die in tekst 1 naar voren 
komt? 
1 De hedendaagse elite wordt gekenmerkt door een grote mate van 

spontaniteit. 
2 Een slechte sfeer op de werkvloer is te wijten aan een niet-spontane 

werkgever. 
3 Een spontaan mens heeft ook zo nu en dan een etiquetteboek nodig. 
4 Je kunt in maatschappelijk opzicht alleen slagen als je spontaniteit 

bezit.  
5 Mensen die bedachtzaam zijn en niet het achterste van hun tong laten 

zien, hoeven geen probleem te hebben met hun spontaniteit. 
6 Mensen die doen alsof ze spontaan zijn, zijn feilloos te onderscheiden 

van mensen met een natuurlijke spontaniteit.  
7 Mensen die verlegen en onzeker zijn, wordt geadviseerd te rade te 

gaan bij zelfhulpsites of hulp te zoeken bij coaches.  
8 Natuurlijk wil iedereen te allen tijde spontaan reageren, maar niet 

iedereen is hiertoe in staat.  
9 Op relationeel gebied is spontaniteit een vereiste.  
10 Volwassenen die volledig opgaan in hun spel zijn hun spontaniteit niet 

verloren.  
 

1p 15 Tekst 1 is een betoog, omdat in die tekst gepleit wordt tegen 
A eerherstel van de spontane mens. 
B minder onverwachte intimiteit. 
C spontaniteit als sociale norm. 
D succesvol ondernemerschap. 
E terugkeer van victoriaanse wellevendheid. 
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2p 16 Welke van onderstaande formuleringen geeft het best de hoofdgedachte 
weer van tekst 1? 
A De huidige tijdgeest, waarin spontaniteit de boventoon voert na een 

periode van starre conventies en formaliteiten, is in principe toe te 
juichen. De huidige spontaniteit is alleen te ver doorgeschoten, met 
alle gevolgen van dien.  

B De talrijke omschrijvingen van spontaniteit en de verplichting daarvan, 
hebben de weegschaal laten doorslaan naar een sociale norm van 
onfatsoen. Bepaalde schuchtere mensen dreigen daarvan de dupe te 
worden. 

C Doordat er steeds meer nadruk wordt gelegd op gedwongen spontani-
teit, zal er opnieuw een samenleving ontstaan met te veel dwang en 
starheid. We zouden ons in dit opzicht meer moeten laten leiden door 
Duitstalige landen. 

D Het verdient aanbeveling om bij het aangaan van een diepgaande 
vriendschappelijke relatie, díe conventies te koesteren die hun waarde 
hebben aangetoond. Maar laten we vooral niet te veel nadruk op 
spontaniteit leggen. 

 
tekstfragment 1 
 
(1) Een kennis van mij meldde op zijn Facebookpagina dat hij was 
gevraagd om in de jury van een of andere culturele prijs plaats te nemen. 
Nu kun je je al afvragen of het nodig is zo’n huishoudelijke mededeling 
met je vrienden te delen, maar de spontane reacties op zijn bericht waren 
nog veel opmerkelijker: ‘Gefeliciteerd, wat eervol!’ las ik, ‘Wow, 
gefeliciteerd’, ‘Fantastisch, proficiat’, ‘Kerel, van harte’ en zelfs ‘Mijn 
proficiat heet jaloers’. Alsof meneer zelf die prijs had gewonnen, alsof hij 
op Schiphol arriveerde met een olympische medaille om zijn nek. 
(2) Overdrijven is ook een kunst, of liever gezegd, het is helemaal geen 
kunst meer, het is alledaagse kost geworden. Je ziet het bij alles, iemand 
verschijnt met z’n kind in beeld en van alle kanten stromen de 
gelukwensen met zo’n prachtig jongetje toe en hoe fantastisch de moeder 
er uitziet! Een nieuwe baan? Dat is wel het allermooiste en hoogste wat 
een mens kan bereiken! Als je Facebook mag geloven, zijn we allemaal 
prachtige, uitgelezen mensen met glanzende carrières en gezinnen en 
ongeëvenaarde geluksmomenten. 
 
 naar: Rob Schouten, uit: Trouw, 27 december 2016 
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In tekstfragment 1 worden twee tijdsverschijnselen gesignaleerd. Deze 
twee verschijnselen worden ook in onderstaand schema genoemd.  

2p 17 Citeer de twee zinnen of zinsgedeelten uit alinea 13 tot en met 16 van 
tekst 1 waarin de oorzaken worden genoemd van bedoelde twee 
tijdsverschijnselen. Neem hiertoe de letters A en B uit onderstaande tabel 
over en vul die verder aan.  
 
tijdsverschijnselen volgens 
tekstfragment 1 

oorzaken volgens de hoofdtekst 

Overdrijven is alledaagse kost 
geworden. (alinea 2) 

A  

Nu kun je je afvragen of het nodig is 
zo’n huishoudelijke mededeling met 
je vrienden te delen. (alinea 1) 

B  

 
 

Tekst 2  Pillen slikken of pillen schrijven? Taal als geneesmiddel 
 
In tekst 2 bestaat tussen alinea 1 en 2 aan de ene kant en alinea 3 en 4 
aan de andere kant een tegenstellend verband.  

1p 18 Benoem deze tegenstelling.  
 
“Is het ook mogelijk dat een vorm van spreken of schrijven iemand ziek 
maakt, dan wel geneest?” (regels 56-58) 
Een kritisch lezer kan om twee redenen bezwaar hebben tegen deze 
aankondigende vraagzin, omdat die in twee verschillende opzichten meer 
lijkt te beloven dan er feitelijk aan de orde komt in alinea 5.  

2p 19 In welke twee opzichten is dat het geval?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
In alinea 7 van tekst 2 is sprake van het zogeheten Plath-effect. 

1p 20 Leg uit wat dit Plath-effect inhoudt.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 

1p 21 Welk advies zouden de dagboekschrijvers uit alinea 8 van tekst 2 van 
Pennebaker gekregen hebben als ze hém hadden geraadpleegd in plaats 
van hun dokter, gelet op de strekking van de tekst? 
A Beschrijf je kwalen met bepaalde geneeskrachtige woorden: dat 

ordent ook je emoties en heeft een helend effect. 
B Schrijf niet alleen maar over en vanuit jezelf maar beschrijf jezelf ook 

eens vanuit een ander perspectief. 
C Stop ermee alles te beschrijven in je dagboek en ga tijdens het 

schrijven zelfonderzoekend aan de slag. 
D Stop zo spoedig mogelijk met het opschrijven van je geheimen: dit is 

niet heilzaam voor je en zorgt niet voor geestelijke groei.  
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In alinea 10 van tekst 2 wordt er een afweging gemaakt.  
1p 22 Op welke vraag zou deze afweging een antwoord moeten geven? 

Geef antwoord in één volledige zin en gebruik voor je antwoord niet meer 
dan 15 woorden. 
 

2p 23 Hoe luidt de hoofdvraag die in tekst 2 centraal staat?  
Geef antwoord in één volledige zin en gebruik voor je antwoord niet meer 
dan 15 woorden.  
 

2p 24 Benoem de functie van de afzonderlijke zinnen in alinea 11, bezien in het 
licht van tekst 2. 
Neem daartoe de nummers uit onderstaand schema over en noteer per 
nummer de functie van de zin. 
Maak een keuze uit de volgende functies: aanbeveling, constatering, 
conclusie, nuancering, oplossing, verslag van onderzoek, voorwaarde, 
samenvatting en uitsmijter. Je mag termen meer dan eens gebruiken. 
 
Nummer Zin Functie 
1 Kortom: er is geen aanwijzing dat 

schrijven op zichzelf de gezondheid in het 
algemeen beïnvloedt. (regels 175-177) 

samenvatting van 
alinea 10 

2 Wie ziek is, heeft meer aan pillen slikken 
dan pillen schrijven. (regels 177-179) 

 

3 Wie een nare ervaring heeft beleefd en 
daar last van houdt, bijvoorbeeld omdat 
hij de slaap niet kan vatten, kan deze 
kwaal wel met schrijven proberen te 
bestrijden. (regels 179-184) 

 

4 Het beste is het probleem herhaaldelijk te 
analyseren en het van veel kanten te 
benaderen. (regels 184-187) 

 

 
 
In tekst 2 worden twee verschillende adviezen gegeven voor mensen die 
gekweld worden door nare ervaringen. 

4p 25 Geef deze twee adviezen weer en geef daarbij aan waarom deze volgens 
de tekst een positieve uitwerking zouden kunnen hebben.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 50 woorden. 
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Tekst 3  Waarom meer vakantie voor meer werkstress zorgt 
 
De tekst ‘Waarom meer vakantie voor meer werkstress zorgt’ kan door 
middel van onderstaande kopjes in vijf delen worden onverdeeld: 
deel 1: Inleiding 
deel 2: Vakantie en werkdruk 
deel 3: Vakantiespreiding en efficiëntie 
deel 4: Vrije tijd en rendement 
deel 5: Slot 

1p 26 Bij welke alinea begint deel 2, ‘Vakantie en werkdruk’? 
1p 27 Bij welke alinea begint deel 5, ‘Slot’? 

 
2p 28 Welke twee nadelen van langer op vakantie gaan en van 

vakantiespreiding worden genoemd in alinea 3 tot en met 5 van tekst 3? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
In tekst 3 wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie van 
deeltijders en de gevolgen van langere vakanties voor werknemers. Er is 
volgens de tekst een overeenkomst tussen beide aan te wijzen. 

1p 29 Benoem deze overeenkomst.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
In alinea 6 en 7 van tekst 3 komen enkele voordelen van werken in 
deeltijd aan de orde.  

2p 30 Noem twee van deze voordelen en maak per voordeel duidelijk voor wie 
het een voordeel is. Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 

1p 31 Hoe kan het doel van de laatste twee zinnen van tekst 3 het best worden 
getypeerd? 
De slotzinnen zijn bedoeld als een  
A aanbeveling voor een vakantiebesteding zonder gedachten aan 

werkdruk. 
B humoristisch bedoelde verwijzing naar de hectiek die het gevolg is van 

de vakantieperiode.  
C ironische opmerking, bedoeld voor werkgevers die hun werknemers te 

veel onder druk zetten. 
D kritiek op werknemers die zich laten leiden door hun hoge 

ambitieniveau. 
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2p 32 Welke van onderstaande zinnen geeft het best de hoofdgedachte van 
tekst 3 weer? 
A Bij gelijkblijvende ambities zorgen vakanties en deeltijdwerk 

onbedoeld voor een verhoging van de werkstress.  
B Een vakantie is tegenwoordig eerder een bron van stress dan een 

periode van ontspannen vrije tijd. 
C Hoge arbeidsproductiviteit is een positieve kant van een overwegend 

onwenselijk verschijnsel als werkstress. 
D Voor zowel deeltijders als mensen in het onderwijs is vakantie al 

langere tijd een zorgwekkende bron van werkstress. 
 
De titel van tekst 3 luidt ‘Waarom meer vakantie voor meer werkstress 
zorgt’. 

2p 33 Leg uit hoe meer vakantie volgens tekst 3 voor meer werkstress kan 
zorgen. Gebruik in je uitleg geen voorbeelden.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
 

Tekst 4  Lezenslust 
 
In alinea 1 tot en met 3 komt impliciet een vraag aan de orde.  

1p 34 Welke vraag is dat?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 
In alinea 4 wordt een “wonderlijke paradox” beschreven.  

2p 35 Leg de twee schijnbaar tegengestelde delen van deze paradox uit. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 
Volgens alinea 5 fantaseert de ik-figuur erover dat ze zichzelf twee vragen 
stelt op haar sterfbed.  

1p 36 Welke verhouding hebben deze twee vragen ten opzichte van elkaar? 
Deze vragen  
A betekenen feitelijk hetzelfde. 
B sluiten elkaar uit.  
C vullen elkaar aan.  
D zijn lastig verenigbaar. 
 
“Als ik straks op mijn sterfbed lig en mezelf de vraag stel waar ik spijt van 
heb…” (regels 44-46) 

1p 37 Hoe zou je volgens de ik-figuur kunnen vermijden dat je op je sterfbed 
spijt hebt, gelet op alinea 6?  
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1p 38 Hoe is de toonzetting van tekst 4 het best te typeren?  
De toonzetting is beurtelings 
A belerend en onderzoekend. 
B sceptisch en bewonderend. 
C serieus en luchtig.  
D zakelijk en humoristisch. 
 
Tekst 4 bevat een oordeel over het boek Carpe Diem van Roman 
Krznaric.  

1p 39 Citeer de zin die het oordeel samenvattend weergeeft. 
 
tekstfragment 2 
 
(1) Als iemand leest, verbeeldt hij de ruimte van het boek en is hij bezig 
met de emoties van de hoofdpersonen. In 2011 stond er in Annual Review 
of Psychology een studie van hersenscans bij mensen die romans lazen: 
het onderzoek toonde aan dat dezelfde neurologische gebieden oplichten 
wanneer mensen over een ervaring lezen als wanneer ze een ervaring 
doormaken. Dit komt door spiegelneuronen in de hersenen: het maakt niet 
uit of we een handeling doen of 'zien'.  
(2) Boeken bieden zo een veilige oefenruimte voor het leven. 
 
 naar: Philip Huff, uit: De Correspondent, 13 juli 2015 
 
 
De conclusie op basis van de onderzoeksresultaten in tekstfragment 2 
komt in hoge mate overeen met de conclusie zoals die blijkt uit alinea 6 
van tekst 4.  

2p 40 Vat het gemeenschappelijke van deze beide conclusies samen.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 10 woorden. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 
 

Mag het een tikje minder spontaan, alstublieft? 
 
(1) Het wemelt van de spontane 
mensen: op datingsites, bij de kap-
per, in de horeca, op scholen, in talk- 
en spelletjesshows en ook in de poli-
tiek. Een politicus kan allang niet 5 
meer volstaan met gedrevenheid en 
vakbekwaamheid alleen. Als hij niet 
leuk kan omgaan met de mensen op 
straat of in het voetbalstadion, stelt 
hij zich bloot aan het verwijt dat hij 10 
arrogant is of een bewoner van die 
vermaledijde ivoren toren. En dat 
verwijt is dodelijk in het land waar de 
spontane mens heerser is. 
(2) De (zelf)kwalificatie ‘spontaan’ 15 
wordt zo intensief gebezigd, dat nie-
mand zich lijkt af te vragen wat er-
mee wordt bedoeld. Iets positiefs, zo-
veel is duidelijk. De spontane mens 
is niet gekunsteld, niet verlegen, op-20 
recht, eerlijk, onbevangen, openhar-
tig en behept met zelfvertrouwen. En 
wie van nature niet spontaan is, kan 
op allerhande sites lezen hoe hij dat 
alsnog kan worden – waarbij steeds 25 
de disclaimer wordt geplaatst dat je 
spontaniteit niet kunt simuleren. 
(3) Maar dat je niet spontaan zou 
wíllen zijn? Bij de makers van de 
zelfhulpsites gaat dat er niet in. “Ac-30 
cepteer uzelf en werk aan de rem die 
u tegenhoudt om spontaan te zijn”, 
moedigen de makers van InfoNu.nl 
de sociaal minderbedeelde bezoe-
kers aan. Een gemis aan spontaniteit 35 
is niet een vorm van bedachtzaam-
heid, maar komt voort uit angst voor 
afwijzing door anderen. “Deze angst 
ontwikkeld (sic!) zich vaak al in de 
jeugd bijvoorbeeld door ouders die 40 
een druk leggen op presteren of 
doordat men gepest is.” 

(4) Voor coach Hans Klaasse is 
spontaniteit een absolute vereiste 
voor succesvol ondernemerschap. 45 
“Keep calm and focus on 
spontaneity”1), houdt hij ondernemers 
voor op zijn site. “Spontaniteit komt 
tot uiting in daadkracht, zoals het op-
pakken van nieuwe initiatieven en het 50 
in gang zetten van verfrissende 
acties. (...) Bij spontaniteit staat de 
mens als inspiratiebron centraal. (...) 
Een spontane en geïnspireerde on-
dernemer staat bol van authenticiteit 55 
en uniciteit. (...) Tegenovergesteld 
gedrag werpt zijn schaduw vooruit! 
Dwang, ongenoegen, angst, ongemo-
tiveerd gedrag en fakegedrag.” Een 
beetje ondernemer heeft, met andere 60 
woorden, geen andere keuze dan 
spontaan te zijn. 
(5) Spontaniteit – afgeleid van het 
Latijnse mea sponte: uit eigen 
beweging, op eigen kracht – mag 65 
zich dan in de gunst van de tijdgeest 
verheugen, als tegenhanger van 
knellende conventies en drukkende 
gedachten heeft ze een lange voor-
geschiedenis. In Briefen über die 70 
ästhetische Erziehung des 
Menschen2) (1795) van de Duitse 
filosoof en dichter Friedrich Schiller 
(1759-1805) is de spontane mens het 
equivalent van de spelende mens, 75 
die “alleen kan spelen wanneer hij in 
de volle betekenis van het woord 
mens is, en alleen dan mens is als hij 
speelt”. 
(6) Jacob Moreno (1889-1974), 80 
grondlegger van de groepspsycho-
therapie, stelde zich ten doel “spon-
taniteit en creativiteit van mensen vrij 
te maken”. “Ik leer mensen hoe ze 
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God kunnen spelen”, zou hij ooit 85 
tegen zijn collega-psychoanaliticus 
Sigmund Freud (1856-1939) hebben 
gezegd. Fantasie, onbevangenheid 
en – inderdaad – spontaniteit zouden 
de mens daartoe in staat stellen. Hij-90 
zelf had als jongetje van vierenhalf 
voor God gespeeld door plaats te ne-
men op een hoge constructie van ta-
fels en stoelen. “Plotseling hoorde ik 
een kind mij vragen: ‘Waarom vlieg je 95 
niet?’ Toen sloeg ik mijn armen uit 
om het te proberen. Een seconde 
later viel ik op de vloer en brak ik 
mijn rechterarm.” 
(7) In Moreno’s tijd – het beschreven 100 
voorval moet zich in 1893 hebben 
voorgedaan – moest spontaniteit nog 
worden bevochten op dragers van de 
victoriaanse moraal, die destijds 
overal op het Europese continent 105 
heerste. Die moraal, gekenmerkt 
door huiver voor emoties, lichamelijk-
heid en intimiteit, vormde weer het 
voorlopig eindpunt van het 'civilisatie-
proces' dat socioloog Norbert Elias 110 
later heeft beschreven. Uit de – 
overwegend Britse – etiquetteboeken 
die Elias had gelezen, maakte hij op 
hoe ingrijpend de opvattingen over 
de omgangsvormen in de voor-115 
gaande eeuwen waren veranderd.  
(8) De middeleeuwer gaf nog onge-
remd uiting aan zijn emoties en ‘ge-
welddadige spontaniteit’. Daarna 
raakten gaandeweg deugden als zelf-120 
beheersing en ingetogenheid in 
zwang, zeker in landen die naar het 
protestantisme waren overgegaan. 
Niet alleen de maatschappelijke elite 
maakte zich deze beschavings-125 
normen eigen, ook de ‘lagere 
klassen’ – die hoopten daarmee 
respectabiliteit te verwerven. Het 
civilisatieproces ging dus twee 
kanten op: het schreed voort in de 130 
tijd en het maakte zich breed – van 

de elite naar de klassen die op de 
elite wilden lijken. 
(9) Het heeft er alle schijn van dat 
het civilisatieproces volgens de defi-135 
nitie van Elias tot staan is gebracht. 
De maatschappelijke elite heeft op-
gehouden te bestaan als cultuur-
drager. De levenshouding van de 
oude elite is allang niet meer maat-140 
gevend. Het tegendeel is eerder het 
geval: ze probeert zich naar buiten 
toe niet van de rest van de samen-
leving te onderscheiden. Bovendien 
heeft de ‘nieuwe elite’ van onder-145 
nemers, mediasterren en topvoet-
ballers niet de behoefte ‘het goede 
voorbeeld’ te geven. Zo reageerde 
Katja Schuurman jaren geleden 
enigszins getergd op het verwijt dat 150 
ze met haar rijgedrag – onder invloed 
achter het stuur – haar voorbeeld-
functie had verzaakt: “Ik kan het toch 
ook niet helpen dat ik BN’er ben.” 
(10) Dat het civilisatieproces is on-155 
derbroken, zou ook kunnen worden 
opgemaakt uit de herwaardering van 
spontaniteit als noemer van onge-
remdheid, onbevangenheid en afkeer 
van conventies. Voor die deugden 160 
hadden de dragers van de oude cul-
turele norm beslist geen waardering. 
(11) Hoe zij aankeken tegen mensen 
die nu ‘spontaan’ zouden worden 
genoemd, blijkt uit de passage van 165 
de in juli verschenen biografie van 
George Maduro (1916-1945) – de 
oorlogsheld van sefardisch-joodse3) 
huize naar wie Madurodam is ver-
noemd – waarin Maduro senior zijn 170 
(enige) zoon op het hart bindt om te 
breken met zijn vriendin Hedda, die 
hij als “een minderwaardig meisje” 
diskwalificeert. “Minderwaardig niet 
alleen wegens haar gebrekkige op-175 
voeding, haar laag intellect en bur-
gerlijke manieren en voorkomen, 
maar ook wegens haar veelbespro-
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ken impulsieve en losbandige ge-
drag.” De gevreesde ‘mesalliance’4) 180 
kwam overigens niet tot stand. Niet 
vanwege de ouderlijke interventie, 
maar omdat George in 1941 tijdens 
een verblijf in het Oranjehotel, de 
Scheveningse strafgevangenis, 185 
zonder plichtplegingen door Hedda 
werd gedumpt. 
(12) Het eerherstel van de spontane 
mens is een begrijpelijke reactie op 
de starheid en het decorum waarin 190 
de oude elite vaak haar toevlucht 
zocht. Er is geen enkele reden om 
deze ontwikkeling te betreuren. Wel 
kun je je afvragen of spontaniteit zich 
niet ontwikkelt tot een even dwingen-195 
de levenshouding als de etiquette 
van weleer. 
(13) Spontaniteit is de sociale norm, 
zoals het even diffuse begrip ‘welle-
vendheid’ dat in de victoriaanse tijd 200 
was. En ook van deze norm gaat iets 
intimiderends uit op mensen die zich 
er niet behaaglijk bij voelen. Sponta-
niteit heeft niet alleen positieve 
uitingsvormen, ze kan ook worden 205 
opgevoerd als legitimatie voor bot-
heid, ongemanierdheid en wange-
drag. De spontane mensen eisen de 
openbare ruimte voor zichzelf op, 
zeker op zomerse dagen. Ze voelen 210 
zich gerechtigd iedereen deelgenoot 
te maken van hun particuliere genoe-
gens. In hun bijzijn voelen schuchte-
re, verlegen en bedachtzame men-
sen zich klein en ongezien. Erger: 215 
waar een luidruchtige spontaniteit de 

norm is, zijn terughoudendheid en in-
getogenheid enigszins suspect. 
Formeel gedrag geldt als een sociale 
zonde. 220 
(14) Spontaniteit laat geen ruimte 
voor aftasten en voor verkennende 
bewegingen. De spontane mens slaat 
meteen aan het zoenen. Hij gaat op 
je tenen staan terwijl je misschien 225 
nog even wat afstand zou willen hou-
den. Hij suggereert een intimiteit of 
vriendschappelijkheid die er (nog) 
niet is. Hij stelt vragen die je liever 
nog niet beantwoordt. Op zelfhulp-230 
sites wordt spontaniteit opgevoerd 
als voorwaarde voor intieme en min-
der intieme relaties. 
(15) Maar spontaniteit kan een rij-
pingsproces ook nodeloos belasten. 235 
Wie meteen, op z’n Ikea’s, begint te 
tutoyeren, slaat de ‘u’-fase over. En 
dat is jammer. In Duitstalige landen 
wordt je het ‘du’ nog plechtig aange-
boden, als een ridderslag van iemand 240 
die je vriendschap werkelijk op prijs 
stelt. Op die manier is het ‘du’ een 
gekoesterde verworvenheid en geen 
loze aanspreekvorm. 
(16) In Nederland zou zo’n sociaal 245 
ritueel inmiddels een hopeloos ge-
kunstelde indruk maken. Het zij zo. 
Toch is het te hopen dat de spontane 
mens iets aan spontaniteit inboet en 
dat ‘jij’ – net als ‘you’ in het Engelse 250 
taalgebied – ooit zo kan worden uit-
gesproken dat het niet per definitie 
‘jij’ betekent.

 
naar: Sander van Walsum 
uit: de Volkskrant, 3 september 2016 
 
Sander van Walsum is journalist en heeft meerdere boeken gepubliceerd.  
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Tekst 2 
 
Pillen slikken of pillen schrijven? Taal als geneesmiddel 
 
(1) Vijf jaar geleden ontdekte het 
Meertens Instituut1) dat mensen die 
een harde ‘g’ uitspreken minder vaak 
ziek zijn dan sprekers met de zachte 
variant, doordat die harde, raspende 5 
luchtstroom “een hygiëniserend 
effect op de bovenste luchtwegen” 
heeft. Het Genootschap Onze Taal2) 
bood daarom gratis cursussen aan 
om mensen van hun zachte ‘g’ af te 10 
helpen. Het werd allemaal gemeld in 
een persbericht van Onze Taal dat 
vlak voor 1 april verscheen. Zo’n 150 
mensen trapten erin. 
(2) Tegelijk schijnen nogal wat 15 
Limburgers werkelijk te denken dat 
juist de hárde ‘g’ een ziekmaker is. 
Zij willen hun zachte ‘g’ voor geen 
goud inruilen voor de Randstedelijke 
‘g’, “die schraapt als een schep over 20 
tegels”; ze zijn bang dat ze op die 
manier een keelziekte oplopen. 
(3) Maar er bestaan intussen wel 
degelijk ziekten die iets met taal te 
maken hebben. Zo lijden nogal wat 25 
wetenschappers aan ‘typomanie’: het 
obsessieve verlangen je naam in 
druk te zien. De typomaniak is her-
kenbaar doordat hij bij het in handen 
nemen van een nieuw boek onmid-30 
dellijk doorbladert naar de literatuur-
lijst om te zien of er naar hem ver-
wezen wordt. 
(4) Ook komt het voor dat te veel van 
een bepaald soort taalgebruik voor 35 

ziektes zorgt. De beroepsziekte van 
leraren is bijvoorbeeld schorheid of 
een ander stemprobleem. 
Onvoldoende taalvaardigheid kan 
eveneens tot ziekte leiden en zelfs 40 
tot de dood. Een voorbeeld is de 
leesvaardigheid van ouderen. In een 
onderzoek moesten 65-plussers 
bijsluiters van geneesmiddelen lezen 
en daarna aangeven hoeveel ze van 45 
de teksten begrepen hadden. Op 
grond daarvan onderscheidden de 
onderzoekers bekwame en onbekwa-
me lezers van bijsluiters. Zes jaar 
later gingen ze van beide groepen na 50 
wie er nog leefde. Van de onbekwa-
me lezers bleken er anderhalf maal 
zoveel overleden te zijn als van de 
bekwame lezers. Leesvaardigheid 
redt levens. 55 
(5) Is het ook mogelijk dat een vorm 
van spreken of schrijven iemand ziek 
maakt, dan wel geneest? Van schel-
den is aangetoond dat het de spreker 
weerbaarder maakt. Een Engelse 60 
professor liet proefpersonen hun 
handen in ijskoud water houden 
totdat ze het van pijn niet meer uit-
hielden. De ene groep personen 
mocht zo vaak ze maar wilde een 65 
scheldwoord naar keuze uiten, de 
controlegroep moest zich beperken 
tot een neutraal woord. Wie tijdens 
het werk geregeld scheldt op alles 
wat hem dwarszit, heeft minder last 70 

noot 1  Keep calm and focus on spontaneity: “Blijf rustig en richt je op spontaniteit.”  
noot 2 Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen: Brieven over de esthetische 

ontplooiing van de mens 
noot 3 Sefardische joden zijn joden wier voorouders in Spanje en Portugal woonden. 
noot 4 mesalliance: een huwelijk beneden iemands stand of sociale positie 
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van werkstress. Bovendien schept 
zijn gescheld een band met andere, 
ook scheldende werknemers. De 
onderzoekers merken er wel bij op 
dat een en ander buiten gehoors-75 
afstand van de uitgescholdenen moet 
gebeuren. Op hen heeft schelden 
natuurlijk een minder positief effect. 
Uit analyses van wat er gebeurt in de 
hersenen van personen die met 80 
naam en toenaam uitgescholden 
worden, blijkt dat zij dezelfde sen-
satie ervaren als bij lichamelijke 
kwelling.  
(6) Maar het intrigerendste voor mij is 85 
wel het verband tussen gezondheid 
en schrijven. Maakt schrijven je ge-
zonder? Voor velen is dat overigens 
helemaal geen vraag meer. Natuurlijk 
is dat zo en ze schrijven op hun web-90 
sites op welsprekende wijze waarom 
dat logisch is. Wie schrijft, is expres-
sief, creatief, ordent zijn gedachten 
en krijgt greep op zijn leven. Dat leidt 
tot meer welbevinden en een betere 95 
gezondheid. Het enige probleem met 
deze verhalen is dat ze uit de pen 
vloeien van professionele schrijf-
coaches en docenten expressief 
schrijven die van hun pen leven. 100 
(7) Wie op zoek gaat naar een bewijs 
dat schrijven een positieve invloed 
heeft op de gezondheid, voelt zich al 
snel wegzakken in een wetenschap-
pelijk moeras. Je kunt net zo goed 105 
beweren dat schrijven juist gevaarlijk 
is voor je gezondheid. Ik doel dan 
niet op langdurig in een zithouding 
verkeren of naar een beeldscherm 
turen, maar op het zogeheten Plath-110 
effect, genoemd naar de Britse 
dichter Sylvia Plath: het verschijnsel 
dat naar verhouding veel schrijvers – 
en nog meer schrijfsters – een einde 
aan hun leven hebben gemaakt.  115 
(8) Het schrijven van een dagboek 
schijnt ook slecht voor de gezond-

heid te zijn. In Engels onderzoek 
moesten de proefpersonen een dag-
boek bijhouden waarin ze persoon-120 
lijke zaken noteerden die ze niet 
zomaar aan de openbaarheid wilden 
prijsgeven. Na enkele weken werd 
onderzocht of deze personen vaker 
of minder vaak een bezoekje aan de 125 
dokter hadden gebracht dan een 
controlegroep die geen dagboek 
bijhield. De dagboekschrijvers bleken 
aanzienlijk meer last te hebben van 
hoofdpijn, slapeloosheid en spijs-130 
verteringsproblemen. 
(9) Andere onderzoekers rapporteren 
juist wél een positieve invloed van 
schrijven. Een van de bekendste is 
de Amerikaanse psycholoog 135 
Pennebaker, die ook onderzocht aan 
welke voorwaarden de schrijverij 
moet voldoen wil die de schrijver een 
opkikker geven. Een van zijn bevin-
dingen luidt dat autobiografische 140 
teksten waarin veel woorden van het 
type ‘omdat’ en ‘dus’ voorkomen, 
geneeskrachtig werken. De verkla-
ring is dat deze woorden sympto-
matisch zijn voor (heilzaam) zelf-145 
onderzoek. 
(10) Wie heeft er gelijk? Wanneer je 
te maken hebt met onderzoek met 
tegenstrijdige resultaten, heb je als 
onderzoeker baat bij het lezen van 150 
zogeheten meta-analyses. Daarin 
worden zo veel mogelijk experimen-
ten verzameld en gefilterd op kwali-
teit, en worden vervolgens de resul-
taten vergeleken. De twee meest 155 
relevante meta-analyses verschenen 
beide in 2006. Uit de ene blijkt dat 
gezonde mensen minder vaak ge-
bruikmaken van medische zorg als 
ze stressveroorzakende ervaringen 160 
opschrijven. Fijn! Alleen wel jammer 
dat volgens dezelfde studie het op-
schrijven niet werkt bij patiënten en 
personen met psychische problemen. 
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De andere studie, gebaseerd op nog 165 
meer experimenten, beantwoordt de 
vraag of het goed voor je is om 
traumatische ervaringen aan het pa-
pier toe te vertrouwen. Het antwoord 
is duidelijk ‘ja’. De auteur schrijft het 170 
positieve effect toe aan het feit dat je 
door het (herhaaldelijk) opschrijven 
aan de nare ervaringen went, waar-
door ze geleidelijk uitdoven.  
(11) Kortom: er is geen aanwijzing 175 
dat schrijven op zichzelf de gezond-

heid in het algemeen beïnvloedt. Wie 
ziek is, heeft meer aan pillen slikken 
dan pillen schrijven. Wie een nare 
ervaring heeft beleefd en daar last 180 
van houdt, bijvoorbeeld omdat hij 
daardoor de slaap niet kan vatten, 
kan deze kwaal wel met schrijven 
proberen te bestrijden. Het beste is 
het probleem herhaaldelijk te 185 
analyseren en het van veel kanten te 
benaderen. 

 
naar: Frank Jansen 
uit: Onze Taal 2015, 2/3, pagina 60-61  
 
Frank Jansen was als taalkundige verbonden aan universiteit Utrecht en 
heeft met grote regelmaat gepubliceerd over taalkundige kwesties.  
 

 
 

Tekst 3 
 
Waarom meer vakantie voor meer werkstress zorgt 
 
(1) Rust, vrije tijd, vakantie. Het zijn 
woorden die bij de meeste mensen 
positieve associaties oproepen. 
Woorden die horen in een dubbeldik 
zomernummer, waarmee u ‘lekker’ op 5 
het strand kan gaan liggen. Woorden 
die passen bij uitpuffen, bijtanken, 
recreëren. Vrije tijd is fijne tijd – 
althans, dat houden we onszelf voor. 
Bijna elf miljoen Nederlanders gaan 10 
de komende weken de hort op. We 
gaan voor het eerst sinds de econo-
mische crisis ook weer wat langer 
weg. 
(2) Bepaald gratis is dat niet. Ik weet 15 
niet of het u is opgevallen, maar ik 
zie de afgelopen weken veel mensen 

zich uit de naad werken, juist omdat 
de vakantie eraan komt. De laatste 
contracten moeten rond voor de 20 
zomer. Stukken moeten af, knopen 
doorgehakt, rapporten nog snel 
gepresenteerd. Het mailverkeer staat 
niet meer stil. Agenda’s stromen 
over. De Tweede Kamer vergadert 25 
tot diep in de nacht. De pre-vakantie-
drukte loopt zo hoog op dat iedereen 
snakt naar ‘even niks’. 
(3) Stressen om met vakantie te kun-
nen. Het is een trend die we vooral 30 
kennen uit het onderwijs. Logisch: 
naarmate de vakanties langer en fre-
quenter zijn, loopt de werkdruk in de 
perioden tussen de vakanties extra 

noot 1 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de 
bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. 

noot 2 Genootschap Onze Taal is een Nederlandse vereniging van taalliefhebbers met een 
taaladviesdienst en een eigen tijdschrift. 
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op. Want vakantie of geen vakantie, 35 
het werk moet gewoon gebeuren. 
Langer op vakantie verhoogt de 
werkdruk. 
(4) Iets soortgelijks geldt voor de 
vakantiespreiding. Voor de drukte op 40 
de wegen en de Franse campings 
mag het fijn zijn dat niet heel Neder-
land tegelijkertijd in de auto stapt, op 
het werk maakt het de ineffectieve 
periodes alleen maar langer. 45 
(5) Mensen werken steeds vaker in 
teams en nemen gezamenlijk beslis-
singen. Als in zo’n team Flore er niet 
is in juli, Jaap afwezig is van half juli 
tot half augustus en Nica de laatste 50 
weken van augustus op pad is, bete-
kent dit dat de besluitvorming in zo’n 
team twee maanden stilligt. ‘In sep-
tember verder’, klinkt het nu vrijwel 
dagelijks. Jazeker. En in september, 55 
als iedereen weer ‘fris en fruitig’ 
terug is, zitten de agenda’s weer 
meteen tjokvol. 
(6) Bij gelijkblijvende productie-eisen 
is de prijs van vrije tijd dat er onder 60 
de resterende werktijd domweg 
harder doorgebeukt moet worden. 
Voor mensen die in deeltijd werken, 
is dit een bekend fenomeen. Denk 
aan de jonge ouder die van vijf naar 65 
vier dagen gaat. Schroeft zo iemand 
zijn of haar ambities dan ook terug 
met 20 procent? Natuurlijk niet. 
(7) Veel deeltijders doen gewoon 
nagenoeg hetzelfde werk, alleen in 70 
minder tijd. Deeltijders zijn bewezen 
productiever. Echt niet alleen omdat 

ze dankzij het deeltijdwerk ‘een 
betere balans tussen werk en privé’ 
vinden, maar ook en vooral omdat ze 75 
meer druk op de ketel zetten. Dat zijn 
individuele beslissingen met collec-
tieve effecten. Niet voor niets heeft 
Nederland Deeltijdland steevast bijna 
de hoogste arbeidsproductiviteit ter 80 
wereld. 
(8) Hoge productiviteit is mooi. De 
andere kant is dat Nederland ook 
altijd in de top tien staat van landen 
met werkdruk en werkstress. Eén op 85 
de zeven werkende Nederlanders 
kampt met burn-outklachten, zoals 
emotionele uitputting en vermoeid-
heid. In het onderwijs, waar ze 
bovengemiddeld veel vakantie heb-90 
ben, vertoont zelfs één op de vijf 
tekenen van overspannenheid, zo 
hebben onderzoekers van CBS1) en 
TNO2) geconstateerd.  
(9) Nu gun ik eenieder zijn vrije tijd, 95 
maar bij te veel werkdruk en werk-
stress floreert ons land niet. Langer 
op vakantie bij gelijkblijvende ambi-
tieniveaus, dat kan niet lang goed 
gaan. Willen we dat meer vrije tijd 100 
bijdraagt aan een meer ontspannen 
samenleving? 
(10) Willen we dat vrije tijd écht fijne 
tijd is, dan moet dat zijn weerslag 
hebben op de ambities, de doelen en 105 
de deadlines op het werk. Hoe 
precies? Dat is misschien iets om 
tijdens de vakantie eens rustig over 
na te denken.

naar: Kees Kraaijeveld  
uit: Vrij Nederland, 16 juli 2016 

Kees Kraaijeveld is filosoof en psycholoog. Hij is columnist voor 
Vrij Nederland en publiceert veel over economie.  

 

noot 1 CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek 
noot 2 TNO: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek 
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Tekst 4 

Lezenslust 

(1) ‘Ik heb mijn leven weggelezen.’ 
Aldus Maarten ‘t Hart. Waar en wan-
neer hij het precies zei, weet ik niet 
meer; het is al enige tijd geleden, het 
was in een praatprogramma op tele-5 
visie. Hij vertelde dat hij elke dag een 
boek uit de bibliotheek haalde en dat 
las. Zeven boeken las hij per week, 
als het er niet meer waren. In plaats 
van naar buiten te gaan, met mensen 10 
te praten, te lachen, te flirten, te 
ruiken en te proeven. Kortom, het 
leven te plukken. 
(2) Zijn uitspraak maakte diepe in-
druk op me. Ik was een jaar of twintig 15 
en had al jaren dezelfde tijdverslin-
dende hobby: lezen. Ik las over alles 
wat er in een mensenleven kon ge-
beuren: allesverzengende liefde, 
wereldreizen, oorlog en vrede, goed 20 
en kwaad. ‘t Hart maakte een donker 
onderscheid tussen lezen en leven. 
Wie leest, leeft niet. Hij beleeft heus 
wel wat – allemaal tweedehands 
avonturen. 25 
(3) Ik begon me af te vragen of het 
leven al lezend aan mij voorbijgleed. 
Maarten ‘t Hart kwam in elk geval 
schijndood op mij over. 
(4) Roman Krznaric vraagt zich het-30 
zelfde af in zijn boek Carpe diem1). 
Hij wil weten wat het leven zin geeft, 
en of hij de dag wel genoeg plukt. 
Daar schreef hij een boek over. Dat 
leidt tot een wonderlijke paradox. 35 

Hoe carpe diem is het om alles over 
carpe diem te lezen en je dan maan-
den terug te trekken om er een boek 
over te schrijven? Niet zo heel carpe 
diem, maar wat moet je dan? Je kunt 40 
ook niet de hele dag gaan bungee-
jumpen, en zelfs een eeuwige 
wereldreis verveelt op den duur. 
(5) En toch. Als ik straks op mijn 
sterfbed lig en mezelf de vraag stel 45 
waar ik spijt van heb, zal ik dan 
zeggen: ‘Ik wou dat ik dit boek nog 
had gelezen’? Nee, natuurlijk niet. 
Wat gaf dan het leven zin? Mijn ant-
woorden zullen, vermoed ik, groot 50 
zijn (een kind maken, de reizen die ik 
maakte, de liefde, familie) en klein: 
het alledaagse, acceptatie van het 
gemodder dat leven heet. 
(6) Onlangs ontmoette ik een prag-55 
maticus, die een nuchter antwoord 
gaf op de vraag of lezen en leven 
elkaar uitsluiten. Lezen is goed en 
zinvol. Maar het leven is te kort om 
slechte boeken te lezen. Sla die over. 60 
Carpe diem van Roman Krznaric 
behoort niet tot die boeken. Het is 
wezenlijk, omdat het gaat over de 
grootste vraag van het leven: hoe 
kan ik mijn leven zo inrichten dat ik, 65 
als ik straks terugkijk, geen spijt heb? 
Soms, in je zoektocht naar dat ant-
woord, is lezen het meest levens-
lustige wat je kunt doen.

naar: Stine Jensen 
uit: Filosofie juni-juli 2017 

Stine Jensen is filosoof en maakt programma’s over filosofie voor 
omroep HUMAN. 

noot 1 carpe diem: pluk de dag. Daarmee wordt bedoeld dat je van het leven moet genieten. 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s).  
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2021 
tijdvak 3 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 

Pagina: 100Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1001-a-c 4 lees verder ►►►

NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 
4 scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in 
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 
Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden 
gerekend. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De fouten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van de 
inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd en de daarbij behorende 
aftrekpunten dienen bij de laatste beoordelingscomponent uit het 
correctievoorschrift te worden genoteerd. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende 
aftrekregeling te worden gehanteerd: 
0 fouten   0 
1 fout of 2 fouten 1 
3 of 4 fouten  2 
5 of 6 fouten  3 
7 of meer fouten 4 
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden 
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, 
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor 
antwoorden op deze open vragen beperkt. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 

2 Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

Tekst 1  Mag het een tikje minder spontaan, alstublieft? 
 

 1 maximumscore 2 
• 3 1 
• 5 1 
 

 2 maximumscore 1 
(alinea) 9 
 
Ook goed is: 
(alinea) 10  
 

 3 maximumscore 1 
(alinea) 12 
 

 4 D      1 
 

 5 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens de zin uit alinea 2 zit spontaniteit niet in de natuur van 

bepaalde mensen 1 
• Volgens de zin uit alinea 3 zijn alle mensen van nature spontaan (maar 

zit er een rem op hun spontaniteit) 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 6 maximumscore 3 

Drie van onderstaande: 
 het cursiveren / benadrukken van het woord ‘wíllen’ (regel 29)  
 het citeren van een spelfout / het benadrukken van een spelfout met 

het woord ‘sic’ (regel 39) 
 het gebruik van de uitdrukking “gaat dat er niet in” (regel 30) 
 het citeren van een zin die slecht / krom geformuleerd is / van een zin 

waarin het woord ‘druk’ verkeerd gebruikt is (regels 38-42) 
 
per juist benoemd element 1 scorepunt toekennen tot een maximum van 3 

 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Beoordeel de spelling. 
 7 C      1 

 
 8 maximumscore 1 

“Spontaniteit komt tot uiting in daadkracht, zoals het oppakken van nieuwe 
initiatieven en het in gang zetten van verfrissende acties.” (regels 48-52) 
 
Opmerking 
Niet goed rekenen: 
De spontane mens is niet gekunsteld, niet verlegen, oprecht, eerlijk, 
onbevangen, openhartig en behept met zelfvertrouwen. (regels 19-22) 
 

 9 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De maatschappelijke elite heeft opgehouden te bestaan als 

cultuurdrager / heeft geen voorbeeldfunctie meer 1 
• Er is een herwaardering van (het begrip) spontaniteit 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 10 maximumscore 4 

De kern van een goed antwoord is: 
 
 tijdaanduiding kijk op het begrip spontaniteit 
1 In de middeleeuwen gaf men nog ongeremd uiting aan emoties 

en gewelddadige spontaniteit. 
2 < al gegeven> Daarna begon het civilisatieproces / raakten 

(deugden als) zelfbeheersing en 
ingetogenheid in zwang. 

3 In de victoriaanse tijd 
/ In de negentiende 
eeuw / In Moreno’s 
tijd 

werden de normen veel strenger / werd 
spontaniteit negatief gewaardeerd. 

4 < al gegeven> Nu is het civilisatieproces ten einde / moet 
iedereen spontaan zijn / is er een 
herwaardering van spontaniteit als noemer 
van ongeremdheid, onbevangenheid en 
afkeer van conventies. 

 
bij zes juist weergegeven elementen 4 
bij vijf juist weergegeven elementen 3 
bij vier juist weergegeven elementen 2 
bij drie juist weergegeven elementen 1 
bij twee of minder juist weergegeven elementen 0 
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Vraag Antwoord Scores 

Beoordeel de spelling.  
 11 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is:  
• Als spontaan zijn een verplichting is / afgedwongen wordt, 1 
• is er geen sprake meer van spontaniteit 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 12 maximumscore 3 

De kern van een goed antwoord is:  
• 1  Deze opgelegde norm kan worden gebruikt als legitimatie voor 

botheid, ongemanierdheid en wangedrag 1 
• 2  Deze norm zorgt ervoor dat terughoudend en ingetogen gedrag 

wordt gezien als suspect / als een sociale zonde 1 
• 3  Spontaniteit laat geen ruimte voor aftasten en voor verkennende 

bewegingen in een vriendschappelijke relatie. / Spontaniteit kan een 
rijpingsproces ook nodeloos belasten 1 

 
Maximumlengte van het antwoord: 60 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 13 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
• Momenteel is er een overdaad aan spontaan gedrag  1 
• maar er is behoefte aan minder spontaniteit 1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 14 maximumscore 3 
4, 6, 7, 8 en 9 
 
indien vijf goed   3 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 15 C      1 
 

 16 A      2 
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 VW-1001-a-c 9 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 17 maximumscore 2 
 
tijdsverschijnselen volgens 
tekstfragment 1 

oorzaken volgens de 
hoofdtekst 

< al gegeven > Overdrijven is 
alledaagse kost geworden. (alinea 2) 

A Spontaniteit is de sociale 
norm. (regel 198) 

< al gegeven > Nu kun je je afvragen 
of het nodig is zo’n huishoudelijke 
mededeling met je vrienden te delen. 
(alinea 1) 

B Ze voelen zich gerechtigd 
(iedereen deelgenoot te maken 
van hun particuliere genoegens) 
(regels 210-213) 
 
Ook goed:  
B Spontaniteit is de sociale norm 
geworden. 
 
Opmerking: dit antwoord niet 
goed rekenen wanneer dit 
antwoord ook al bij A is gegeven. 

 
 

Tekst 2  Pillen slikken of pillen schrijven? Taal als geneesmiddel 
 

 18 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
fictieve/onechte/niet-bestaande ziekten die met taal te maken hebben 
tegenover werkelijke/echt bestaande ziekten die met taal te maken hebben  
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 19 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het gaat (in deze alinea) alleen om spreken/schelden / Schrijven komt 

(in deze alinea) niet aan de orde  1 
• Het gaat (in deze alinea) alleen om (verhoging van de) 

weerbaarheid/preventie / Ziek worden en genezen komen (in deze 
alinea) niet aan de orde  1 

 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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 VW-1001-a-c 10 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 20 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Het Plath-effect beschrijft dat schrijven slecht kan zijn voor de (geestelijke) 
gezondheid / dat er naar verhouding veel schrijvers (en nog meer 
schrijfsters) zelfmoord hebben gepleegd  
 
 Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 21 C      1 
 

 22 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Is schrijven goed of slecht voor de gezondheid? / Helpt schrijven echt 
tegen ziekte / bij het voorkomen van ziektes? 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 23 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
Is er een relatie / Wat is de relatie tussen taalgebruik en 
gezondheid/ziekte? 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 24 maximumscore 2 
1: < al gegeven > samenvatting van alinea 10 
2: conclusie 
3: conclusie / nuancering 
4: aanbeveling 
 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of minder elementen goed 0 
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 VW-1001-a-c 11 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 25 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• Schrijf autobiografische teksten met veel woorden van het type ‘omdat’ 

en ‘dus’  1 
• want dit soort woorden is symptomatisch voor heilzaam zelfonderzoek 1 
• Schrijf (herhaaldelijk) nare/traumatische ervaringen op / analyseer je 

probleem (herhaaldelijk) en benader het van veel verschillende kanten 1 
• want op die manier wen je aan nare ervaringen / want daardoor doven 

de nare ervaringen uit 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 
 

Tekst 3  Waarom meer vakantie voor meer werkstress zorgt 
 

 26 maximumscore 1 
alinea 2 
 

 27 maximumscore 1 
alinea 9 
 

 28 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Langer op vakantie gaan en vakantiespreiding verhogen de werkdruk  1 
• en zorgen voor vertraagde besluitvorming / maken de ineffectieve 

periodes op het werk alleen maar langer 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 29 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
In beide situaties moet in minder tijd worden voldaan aan gelijkblijvende 
productie-eisen. 
 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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 VW-1001-a-c 12 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 30 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Werknemers in deeltijd hebben een betere balans tussen werk en 

privé, wat voor hen plezierig is 1 
• Deeltijders hebben een (bewezen) hogere arbeidsproductiviteit, / 

zetten meer druk op de ketel, wat een voordeel is voor de werkgever 1 
 
Let op:  
per voordeel één scorepunt toekennen, maar alleen wanneer ook correct 
benoemd is voor wie het een voordeel is.  
 
 Beoordeel de spelling en grammatica.  
 

 31 B      1 
 

 32 A      2 
 

 33 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Meer vakantie / Meer vrije tijd zorgt ervoor dat de werkdruk in de 

periodes tussen de vakanties extra oploopt. 1 
• Deze werkdruk / Hogere productiviteit zorgt voor meer werkstress. 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 
 

Tekst 4  Lezenslust 
 

 34 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Leef je wel (echt) / Geniet je wel genoeg van het leven als je (veel) leest? 
 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 35 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• In het boek Carpe Diem wordt bepleit om van het leven te genieten,  1 
• maar de auteur van het boek heeft dat zelf lange tijd niet gedaan 

(door zich op te sluiten en te lezen en te schrijven) 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 36 C      1 
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 VW-1001-a-c 13 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 37 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Door geen slechte boeken te gaan lezen.  
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 38 C      1 
 

 39 maximumscore 1 
Carpe diem van Roman Krznaric behoort niet tot die boeken. (regels 61-
62) 
 
of 
 
Het is wezenlijk, omdat het gaat over de grootste vraag van het leven: hoe 
kan ik mijn leven zo inrichten dat ik, als ik straks terugkijk, geen spijt heb? 
(regels 62-66) 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 40 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
Lezen is zinvol.  
 
 Maximumlengte van het antwoord: 10 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 
 

 Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
 

 41 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik dienen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te 
worden gebracht volgens onderstaande aftrekregeling: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
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 VW-1001-a-c 14 lees verder ►►►

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie 
Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 12 juli. 
 
 

6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1   Sander van Walsum, de Volkskrant, 3 september 2016 
tekst 2  Frank Jansen, Onze Taal 2015, 2/3, pagina 60-61 
tekst 3   Kees Kraaijeveld, Vrij Nederland, 16 juli 2016 
tekst 4   Stine Jensen, Filosofie juni-juli 2017 
tekstfragment 1 Rob Schouten, Trouw, 27 december 2016 
tekstfragment 2 Philip Huff, De Correspondent, 13 juli 2015 
 

einde  
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VW-1001-a-19-1-o 

Examen VWO 

2019 
tijdvak 1 

vrijdag 10 mei 
13:30-16:30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Beantwoord de vragen in goedlopend Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer  dan 
één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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 VW-1001-a-19-1-o 2 / 12 lees verder ►►►

Tekst 1  Het opdringerige heden 

 
Tekst 1 kan door middel van onderstaande kopjes in achtereenvolgens vijf 
delen worden onderverdeeld: 
deel 1: Inleiding 
deel 2: Toenemende emotionalisering 
deel 3: Enkelvoudige emoties 
deel 4: Complexe emoties 
deel 5: Aanbeveling 

1p 1 Bij welke alinea begint deel 3 ‘Enkelvoudige emoties’? 
1p 2 Bij welke alinea begint deel 4 ‘Complexe emoties’? 

 
“De media brengen ook de nuance, maar vaak wel pas nadat eerst het 
schrille beeld is neergezet.” (regels 130-132) 

1p 3 In welke twee van de onderstaande zinnen uit alinea 4 wordt dit “schrille 
beeld” het duidelijkst gekenschetst? Noteer de nummers. 
1 Op die manier wordt niet alleen het hoofd, maar ook het hart en de 

buik van de lezer bediend, een ambitie die inmiddels door alle kranten 
wordt gekoesterd. (regels 64-68) 

2 Maar kranten besteden niet alleen steeds meer ruimte aan zogenaamd 
'zacht' nieuws, ook het 'harde' nieuws is vaak emotioneel gekleurd. 
(regels 68-72) 

3 De maatschappelijke thema's worden gepresenteerd via protagonisten 
uit één stuk: de tegenstander van een asielzoekerscentrum is massief 
tegen en alleen boos, de voorstander is louter voor en heet elke 
vluchteling welkom. (regels 72-78)  

4 De polarisatie in de samenleving wordt zo weerspiegeld en ook 
versterkt in verhalen die juist de uitersten belichten. (regels 78-82) 
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 VW-1001-a-19-1-o 3 / 12 lees verder ►►►

In alinea 6 van tekst 1 wordt de emotionele lading die aan nieuws wordt 
meegegeven, vergeleken met de emoties van Riley in de film Inside Out. 

2p 4 Neem de rechterkant van onderstaand schema over en citeer daar drie 
andere zinsgedeelten uit alinea 6 die inhoudelijk overeenkomen met de 
zinnen aan de linkerkant.  
 

Inside Out nieuws 

1 In de film wordt dat verbeeld door 
een controlekamer waarin elk 
poppetje een aparte emotie 
voorstelt: Vreugde, Boosheid, 
Afkeer, Angst en Verdriet. (regels 
110-114) 

1 emoties … 

2 In het hoofd van Riley zie je een 
oorlog der instincten. (regels 116-
117) 

2 

3 Er is geen regisseur. (regels 117-
118) 
 

3 

 
Tekst 1 heeft als titel ‘Het opdringerige heden’.  

1p 5 Wat blijkt deze titel, na lezing van de tekst, aan te geven over 
presentisme (regel 182)?  
Deze titel geeft aan dat het presentisme ervoor zorgt dat in de media  
A aan feiten minder belang wordt gehecht. 
B de ruimte voor reflectie verloren gaat. 
C snelheid het wint van zorgvuldigheid. 
 
In alinea 10 tot en met 14 van tekst 1 worden inzichten van Safranski met 
betrekking tot emoties besproken evenals inzichten vanuit de moderne 
psychologie en neurobiologie.  

2p 6 Noem twee inzichten van Safranski met betrekking tot emoties die 
verschillen van de inzichten vanuit de moderne psychologie en 
neurobiologie. 

2p 7 Noem uit de moderne psychologie en neurobiologie twee inzichten met 
betrekking tot emoties die verschillen met de inzichten van Safranski. 
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 VW-1001-a-19-1-o 4 / 12 lees verder ►►►

1p 8 Wat is de les die de media uit de film Inside Out kunnen trekken, gelet op 
alinea 12 van tekst 1? 
A De media zouden meer aandacht aan het rationele denken moeten 

schenken. 
B De media zouden meer recente wetenschappelijke inzichten moeten 

gebruiken. 
C De media zouden minder afstandelijk over actuele problemen moeten 

schrijven. 
D De media zouden minder snel voor een eenzijdige benadering moeten 

kiezen. 
 
In alinea 10 van tekst 1 wordt het begrip ‘presentisme’ besproken. Daarbij 
wordt het voorbeeld van de dichter Schiller en de onthoofding van de 
Franse koning gegeven. Een kritisch lezer zou kunnen opmerken dat dit 
voorbeeld de essentie van het begrip ‘presentisme’ niet goed duidelijk 
maakt.  

1p 9 Waaruit kan de lezer dat opmaken? 
A Doordat hij ver moest reizen, had Schiller geen tijd voor nuance en 

reflectie. 
B Het voorbeeld laat zien wat er gebeurt als er geen sprake is van 

presentisme.  
C In de tijd van Schiller was men niet voortdurend op zoek naar nieuwe, 

steeds heftiger prikkels.  
D Juist als dichter moest Schiller voortdurend afstand nemen van de 

alledaagse politiek.  
 
Hieronder staan acht zinnen in alfabetische volgorde. 

2p 10 Noteer de nummers van de vier zinnen die zeker in een samenvatting van 
de tekst moeten worden opgenomen. 
a Alleen bij breaking news krijgen enkelvoudige emoties de overhand. 
b De journalistiek heeft meer baat bij reflectie dan bij snelheid. 
c De moderne tijd wordt gekenmerkt door ‘presentisme’. 
d Het nieuws raakt verschraald door de focus op niet-complexe emoties. 
e In de media krijgen ongenuanceerde meningen voorrang. 
f In grote reportages komen volop ‘gewone’ mensen aan het woord. 
g Journalisten schrijven graag ongenuanceerd over kraken en ander 

strafbaar gedrag. 
h Voor Inside Out werden psychologische en neurobiologische inzichten 

gebruikt. 
 

2p 11 Welke uitspraak geeft het best de strekking van tekst 1 weer?  
De media moeten in hun nieuwsvoorziening  
A de actualiteit verbinden met de complexe emoties van betrokkenen. 
B het verschil tussen nieuws en entertainment duidelijker aangeven. 
C naast het hoofd ook het hart en de buik van de consument bedienen. 
D niet almaar sterkere prikkels aanbieden aan hun publiek.  
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 VW-1001-a-19-1-o 5 / 12 lees verder ►►►

In tekst 1 worden aspecten beschreven die kenmerkend zouden zijn voor 
de hedendaagse media. Vanaf alinea 13 worden er in de tekst 
aanbevelingen gedaan die gericht zijn op een situatie waarnaar de media 
moeten streven.  

5p 12 Noem kenmerken van de huidige en de gewenste situatie in de media.  
Neem daartoe onderstaand schema over en vul het verder in. 
 

 huidige situatie gewenste situatie 

de werkwijze van de 
media  
 

1a 1b 

de aard van de 
emoties in het 
nieuws 

2a 2b 

het effect bij de 
lezers 
 

3a versterking van de 
polarisatie 

3b 

 
 
tekstfragment 1 
 
“Samenvattend,” besluit psychologe Elly Konijn haar rede, “de emotionele 
reactie van het individu op dat wat de media hem voorspiegelen, bepaalt 
in hoeverre die media hem bewegen naar dat beeld te handelen. En dan 
gaat het niet zozeer om het tijdelijk meeleven met het personage, maar 
meer om hoe die emotionele reactie een uiting is van de eigen wensen, 
verlangens en behoeften en hoe die de diepere lagen aanspreekt, de 
snaren raakt. Inderdaad, het woord ‘emotie’ is niet voor niets afgeleid van 
het Latijnse emovere – het in beweging komen. Door de emotie brengen 
media ons in beweging.” 
 

naar: Chris van der Heijden 
bron: http://www.journalismlab.nl/  

 
 
Tekstfragment 1 gaat in op het gedachtegoed van psychologe Elly Konijn.  

1p 13 Citeer uit het tekstgedeelte van de alinea’s 11 tot en met 15 van tekst 1 
de zin die de strekking van tekstfragment 1 het best samenvat. 
 
Tekstfragment 1 wijkt op één punt inhoudelijk af van wat in alinea 13 van 
tekst 1 wordt gesteld over emotionele reacties van het individu op dat wat 
de media hem voorspiegelen. 

2p 14 Welk verschil is er op dit punt tussen tekstfragment 1 en alinea 13 van 
‘Het opdringerige heden’? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
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 VW-1001-a-19-1-o 6 / 12 lees verder ►►►

“Op die manier wordt niet alleen het hoofd, maar ook het hart en de buik 
van de lezer bediend, een ambitie die inmiddels door alle kranten wordt 
gekoesterd.” (regels 64-68) 

2p 15 Geef van elk van de onderstaande woorden en woordgroepen uit tekst 1 
aan of dit vooral geassocieerd wordt met het hoofd (A), dan wel met het 
hart en de buik (B) van de lezer, gelet op de tekst.  
Neem daartoe onderstaande nummers over en noteer telkens A of B. 
1 ontboezemingen (regels 57-58) 
2 ‘zacht’ nieuws (regel 70) 
3 nuance (regel 131) 
4 vertraging (regel 271) 
 
 
tekstfragment 2 
 
(1) Misschien moeten we beginnen met te erkennen dat we alle ellende 
die vandaag op ons afkomt niet zelf waarnemen, laat staan persoonlijk 
meemaken. Sterker: met dat ‘zelf’ gaat het veelal prima. Jaar in, jaar uit, 
laat het Centraal Planbureau weten dat we het humeur van de gemiddelde 
Nederlander kunnen samenvatten als ‘met mij gaat het goed, maar met 
ons gaat het beroerd’. Blijkbaar worden we vooral zo somber door wat 
ánderen ons vertellen. En die anderen, dat zijn de nieuwsjagers van de 
media. Dat ze ons zo de put in werken, heeft niet alleen te maken met de 
aard van de berichten die aangrijpend zijn, zoals terreuraanslagen. Nee, 
ze hebben veeleer te maken met een hardnekkige wet in de journalistiek: 
‘if it bleeds, it leads’1).  
(2) Jammer genoeg zijn journalisten die research naar terreur verrichten 
zeldzaam. In de vijftien jaar die vergingen van de aanslagen van 
september 2001 tot en met maart 2016 stierven in de Europese Unie 577 
mensen door terroristisch geweld. Maar in de vijftien jaar daarvoor, dus 
van 1985 tot 2001, maakten terroristen in Europa nog 2120 dodelijke 
slachtoffers. De kans dat we in een terroristische aanslag om het leven 
komen, was sinds 9/11 een heel stuk kleiner dan in de rustige jaren 
negentig. 
 

naar: Ralf Bodelier  
uit: De Groene Amsterdammer, 31 mei 2016 

 
 

noot 1 De uitdrukking ‘if it bleeds, it leads’ is te vertalen als ‘als het bloedt, is het goed’. 

Bedoeld wordt, dat nieuwsberichten over ongelukken en geweld doorgaans de 

meeste aandacht krijgen. 
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In zowel tekstfragment 2 als alinea 5 van tekst 1 wordt ingegaan op de 
huidige werkwijze van journalisten. 

1p 16 Benoem een overeenkomst in de huidige manier van werken van veel 
journalisten volgens tekst 1 en tekstfragment 2. Geef antwoord in een of 
meer volledige zinnen.  
 
In zowel tekst 1 als tekstfragment 2 wordt gepleit voor eenzelfde 
journalistieke benadering.  

1p 17 Welke benadering is dat?  
Geef antwoord in één zin.  
 
 
tekstfragment 3 
 
(1) Dat we afhaken wanneer we de resultaten van onze inspanningen niet 
zien, wordt bevestigd door de Britse onderzoekers David Hudson en 
Jennifer van Heerde. Zij wilden, heel concreet, weten of grootgebruikers 
van kranten en nieuwsrubrieken op televisie zich meer betrokken voelden 
bij de bestrijding van wereldwijde armoede. Intuïtief zou je denken van 
wel, want wie meer nieuwsberichten leest, of meer beelden ziet van 
mensen in abjecte armoede, zou eerder overeind moeten komen om er 
iets tegen te doen. Zo gaat het dus niet, ontdekten Hudson en Van 
Heerde. Het effect is eerder omgekeerd. Hoe meer beelden en 
nieuwsberichten over armoede we over ons heen krijgen, hoe passiever 
wij worden. 
(2) De vraag is natuurlijk wélke beelden en verhalen de meesten van ons 
dan horen, zien en lezen. Ook dat onderzochten Hudson en Van Heerde. 
Het merendeel van de beelden en verhalen over armoede die de 
nieuwsmedia de wereld in slingeren, is “negatief, sensationeel en sterk 
versimpeld”. “Het gevolg is dat de media het vertrouwen van mensen 
wegnemen dat het armoedeprobleem kan worden opgelost.” Mensen 
echter die hun informatie over armoede niet direct uit de media halen, 
maar via het onderwijs, boeken of hulporganisaties krijgen, bleken 
daarentegen veel meer betrokken in de bestrijding ervan. 
 

naar: Ralf Bodelier  
uit: De Groene Amsterdammer 31 mei 2016 

 
 

1p 18 Citeer uit de alinea’s 10 tot en met 12 van tekst 1 de zin die overeenkomt 
met het eerste onderzoeksresultaat van Hudson en Van Heerde uit 
tekstfragment 3: “Hoe meer beelden en nieuwsberichten over armoede we 
over ons heen krijgen, hoe passiever wij worden.” 
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Het tweede onderzoeksresultaat in tekstfragment 3 laat zien onder welke 
journalistieke voorwaarden de lezers wél tot betrokkenheid en empathie 
aangezet worden. Hetzelfde is het geval in alinea 12 tot en met 15 van 
tekst 1.  

3p 19 Benoem de condities waaronder empathie geen kans of juist wel kans van 
slagen heeft volgens tekst 1 en volgens tekstfragment 3. Neem daartoe 
onderstaand schema over en vul het verder in.  
 

 tekst 1 tekstfragment 3 

Empathie heeft geen 
kans van slagen als de 
lezer zich laat leiden 
door: 

1a 1b 

Empathie heeft wel 
kans van slagen als de 
lezer zijn informatie 
haalt uit: 

2a 2b 

 
 

Tekst 2  De Kunst en de Regels 

 
In alinea 4 van tekst 2 wordt het begrip tacit knowledge geïntroduceerd. 

2p 20 Welke vier van onderstaande groepen zouden beschikken over tacit 
knowledge, gelet op de strekking van de tekst? Kies uit: bollenpellers, 
buitenstaanders, ‘konstigen’, managers, onderwijzers, ‘onkonstigen’, 
patiënten, scholieren, verzekeraars, verzorgenden en wetenschappers. 
 
De titel van tekst 2 luidt ‘De Kunst en de Regels’. 

2p 21 Leg uit wat de verhouding is tussen de Kunst en de Regels, gelet op de 
strekking van de tekst. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 

1p 22 Wat is het tekstdoel van tekst 2, gelet op de strekking van de tekst? 
‘De Kunst en de Regels’ is een 
A beschouwing, want de kernregel uit Mariken van Nimwegen wordt 

vanuit verschillende invalshoeken in een moderne context geplaatst. 
B beschouwing, want van diverse beroepen in onderwijs, onderzoek en 

zorg wordt bekeken of de Wet van Mariken erop van toepassing is. 
C betoog, want aan de hand van de Wet van Mariken wordt 

gepropageerd dat het snel groeiende aantal regels bij 
ervaringsberoepen een kwalijke zaak is. 

D betoog, want door het geven van schrijnende voorbeelden wordt 
bepleit dat we werk niet vooral als bron van inkomen moeten zien. 
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In alinea 4 en 5 van tekst 2 komen de praktijkgerichte en de 
ervaringsgerichte beroepen aan de orde. Tussen beide groepen staan 
enkele inhoudelijke tegenstellingen centraal. 

3p 23 Noem drie van deze inhoudelijke tegenstellingen. Neem daartoe 
onderstaand schema over en vul het in. 
 

praktijkgerichte beroepen ervaringsgerichte beroepen  

1a) 
 

1b) 

2a) 
 

2b) 

3a) 
 

3b) 

 
In alinea 4 en 5 van tekst 2 wordt de Wet van Mariken besproken. Deze 
bestaat uit twee wetmatigheden. 

4p 24 Benoem elk van deze wetmatigheden en leg voor elk van deze 
wetmatigheden uit wat de oorzaak ervan is.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 80 woorden. 
 
In alinea 4 tot en met 8 van tekst 2 wordt de houding besproken die de 
‘konstigen’ en de ‘onkonstigen’ innemen ten aanzien van werk dat tacit 
knowledge vereist. 

4p 25 Neem onderstaand schema over en benoem wat volgens tekst 2 de 
essentiële verschillen in houding zijn tussen de leden van de twee 
groepen ten aanzien van werk dat tacit knowledge vereist.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 

de ‘konstigen’ de ‘onkonstigen’ 

1a 1b 

2a 2b 

 
2p 26 Wat wordt er, gezien de strekking van tekst 2, in deze tekst bepleit? 

A dat de beoordeling van werk alleen wordt uitgevoerd door mensen die 
dat werk zelf doen of gedaan hebben 

B dat ‘konstigen’ meer tijd aan hun werk moeten kunnen besteden en 
daarom met rust moeten worden gelaten  

C dat voor alle beroepen dezelfde regels en beoordelingsnormen gaan 
gelden  

D dat werk waarvoor veel ervaringskennis nodig is, moet worden 
beoordeeld aan de hand van normen die door vakgenoten zijn 
opgesteld  

 
 

Pagina: 120Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1001-a-19-1-o 10 / 12 lees verder ►►►

tekstfragment 4 
 
(1) Jos de Blok, directeur van Buurtzorg, houdt vast aan het principe van 
kleinschaligheid. Veel thuiszorgondernemingen gaan volgens hem 
onderuit door een topzwaar apparaat, dat vooral gericht is op het 
controleren van het personeel. (...) 
(2) “Mensen die ver afstaan van de dagelijkse praktijk, bedenken 
oplossingen, altijd uitgedrukt in geld, die los staan van de werkelijke 
problemen. De budgetten staan centraal, de uurtarieven, de 
productienormen, maar de vraag naar de beste weg voor de betrokken 
persoon komt nauwelijks aan bod. Dit zie je in de hele wereld terug en ik 
word overal uitgenodigd erover te spreken, van China en Japan tot 
Canada en Finland.  
(3) Vanaf de jaren tachtig heeft in veel landen de gedachte postgevat dat 
je door bedrijfsmatig handelen komt tot betere oplossingen, meer kwaliteit 
en lagere kosten – wat je dan door allerlei marktprikkels afdwingt. Maar in 
al die landen zie je het omgekeerde gebeuren. De kosten zijn gestegen en 
er heerst ontevredenheid bij cliënten en professionals.” 
 
 naar: Stevo Akkerman 
 uit: Trouw, 1 maart 2016 
 
 

2p 27 Citeer uit tekstfragment 4 de zin die het best aansluit bij de 
hoofdgedachte van tekst 2. 
 
In alinea 3 van tekstfragment 4 worden twee nadelen van de huidige 
praktijk genoemd die niet, of slechts impliciet in tekst 2 aan de orde 
komen. 

2p 28 Welke nadelen zijn dat?  
 
 

Tekst 3  Wat is daar nou erg aan? 

 
“Van een filosoof zou je het misschien niet verwachten, maar in het 
laatste nummer van Filosofie Magazine zegt Bas Haring het volgende: 
‘Praten over wat waarde heeft, is vrijblijvend. Gedrag, zoals geld betalen, 
laat zien wat we werkelijk van waarde vinden.’” (regels 1-8) 

1p 29 Wat is blijkens tekst 3 voor filosoof Haring doorslaggevend bij het bepalen 
van wat van waarde is? 
A de stem van de meerderheid 
B ideeën over ethiek 
C ideologische principes 
D koopgedrag 
E moralisme  
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1p 30 Citeer uit tekst 3 het logisch principe dat blijkens die tekst ten grondslag 
ligt aan Bas Harings beslissing voortaan geen Fairtrade-koffie meer te 
kopen. 
 
In alinea 3 en 4 van tekst 3 is te lezen dat Haring Fairtrade-koffie duur 
vindt en daaruit wordt de conclusie getrokken dat deze koffie niet voldoet 
aan de wensen van de consumenten.  

1p 31 Vat in één zin samen waarom deze conclusie volgens alinea 4 van tekst 3 
niet juist is. Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
Volgens tekst 3 is er sprake van een problematische verhouding tussen 
consumenten en supermarktketens. 

2p 32 Vat samen wat het probleem in deze verhouding is, gelet op de strekking 
van de tekst. Neem daartoe de nummers van de zinnen uit onderstaande 
tabel over en noteer daarachter het vervolg van zin 1 en 2.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 

zin 1 De supermarktketens willen … 
 

zin 2 Daarom … 
 

zin 3 Daardoor missen consumenten de informatie die nodig 
is om de waarde van producten in te schatten. 

 
2p 33 Hoe kan tekst 3 het best worden getypeerd? 

De tekst is vooral te typeren als  
A een beschouwing, omdat de lezer door de vele onbeantwoorde vragen 

over ethische kwesties rondom voedsel aan het denken wordt gezet.  
B een beschouwing, omdat de lezer op grond van de tekst een afweging 

kan maken over een belangrijke ethische kwestie rondom voedsel. 
C een betoog, omdat in de tekst wordt beargumenteerd waarom de 

handelswijze van grote supermarktketens afkeurenswaardig is.  
D een betoog, omdat in de tekst wordt beargumenteerd welke manier 

van denken de juiste is in ethische kwesties rondom voedsel. 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Een kritisch lezer kan in bepaalde woorden en woordgroepen uit alinea’s 
5 en 6 van tekst 3 een kritische houding tegenover de handelswijze van 
supermarktketens zien. 

1p 34 In welke van onderstaande reeksen is dat bij alle woorden en 
woordgroepen het geval? 
A ‘in de markt zetten’ (regel 55), voordelige fruit (regel 61-62), 

uitgeknepen (regel 63), een bezuiniging van 500 miljoen (regel 67-68) 
B in het voordeel (regel 57), arme koffieboertjes (regel 58), in beeld 

brengen (regel 62), hun waar (regels 71-72)  
C kritische burgers (regels 53-54), hun West-Europese collega’s 

(regel 59), een nóg lagere vergoeding (regel 71), Alsof (regel 72) 
D vrolijke affiches (regels 60-61), uitgeknepen (regel 63), inspireert tot 

een bezuiniging (regels 67-68), bloeden (regel 70) 
 
Tekst 3 kan worden opgedeeld in twee delen, namelijk alinea 1 tot en met 
3 en alinea 4 tot en met 7.  

1p 35 Alinea 1 tot en met 3 enerzijds en alinea 4 tot en met 7 anderzijds 
verhouden zich tot elkaar als 
A argument en weerlegging. 
B probleem en oplossing. 
C standpunt en ontkrachting.  
D specificatie en veralgemenisering. 
E vraag en antwoord.  
 
In tekst 3 worden twee misstanden rondom voedselproducten aan de orde 
gesteld.  

2p 36 Welke twee oplossingen zou een kritische consument voor deze 
misstanden kunnen verlangen van de supermarkten, gelet op wat in 
alinea 7 van tekst 3 wordt besproken? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 

Het opdringerige heden 
 
(1) De eerste keer dat ik met een 
echte journalist te maken kreeg, was 
ik zestien. Het was 1980 en ons 
schoolkoor zou zingen bij de inhul-
diging van koningin Beatrix in de 5 

Nieuwe Kerk. Terwijl wij ijverig 
Mozarts Krönungsmesse instudeer-
den, maakte de Amsterdamse kraak-
beweging1) zich op voor een heel 
ander soort viering. De kraak-10 

beweging kondigde, onder de leus 
‘Geen woning, geen kroning’, nieuwe 
rellen aan bij de inhuldiging van 
koningin Beatrix der Nederlanden en 
de linkse media, in die tijd nooit te 15 

beroerd om een tegencultureel 
vuurtje verder op te stoken, schreven 
de maanden voor de plechtigheid het 
ene na het andere met de krakers 
sympathiserende stuk. 20 

(2) Zo kwam er bij ons op school een 
journaliste van Vrij Nederland langs. 
Ik werd, samen met een klasgenoot, 
door de leraren naar voren gescho-
ven om met haar te praten. Wat wij 25 

van het aangekondigde kronings-
oproer vonden, vroeg zij. Mijn klas-
genoot zei ronduit dat de krakers tuig 
waren en dat ze wat hem betreft 
tegen de muur gezet mochten wor-30 

den. Ik sputterde tegen en zei dat ik 
wel begrip kon opbrengen voor de 
woede van de krakers, maar niet 
voor hun methoden. Toen de week 
daarop de nieuwe Vrij Nederland 35 

verscheen, las ik hoe mijn klasgenoot 
pontificaal werd geciteerd. Zijn 
uitspraak dat de krakers tegen de 
muur moesten, was er uitgelicht. Ik 
kwam in het hele stuk niet voor. 40 

(3) Nieuws is van oudsher een markt 
en journalisten weten al heel lang dat 

je klanten lokt met emoties. Aandacht 
voor misdaad en mirakels, boeven en 
baby’s bestaat al sinds jaar en dag. 45 

De emotionalisering van de media is 
de afgelopen decennia echter flink 
toegenomen. Niet de leugen maar de 
emotie regeert. Sla nu een krant 
open en je ziet, zeker in het week-50 

end, hoe op allerlei manieren onze 
emoties worden aangesproken. In 
grote reportages komen volop 
‘gewone’ mensen aan het woord, 
vaak bewogen slachtoffers of ge-55 

dupeerden. Er zijn de interviews met 
Bekende Nederlanders, die ont-
boezemingen doen over al het 
menselijke leed dat je maar kunt 
bedenken. In de weekendbijlagen 60 

vind je de ik-stukken waarin journa-
listen uitweiden over persoonlijke 
zielenkwellingen. 
(4) Op die manier wordt niet alleen 
het hoofd, maar ook het hart en de 65 

buik van de lezer bediend, een ambi-
tie die inmiddels door alle kranten 
wordt gekoesterd. Maar kranten be-
steden niet alleen steeds meer ruim-
te aan zogenaamd ‘zacht’ nieuws, 70 

ook het ‘harde’ nieuws is vaak emo-
tioneel gekleurd. De maatschappe-
lijke thema’s worden gepresenteerd 
via protagonisten uit één stuk: de 
tegenstander van een asielzoekers-75 

centrum is massief tegen en alleen 
boos, de voorstander is louter voor 
en heet elke vluchteling welkom. De 
polarisatie in de samenleving wordt 
zo weerspiegeld en ook versterkt in 80 

verhalen die juist de uitersten be-
lichten. 
(5) Die emotionalisering van het 
harde nieuws zie je terug in tenden-
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sen die alleen maar sterker worden: 85 

de nadruk op het conflict en de ont-
hulling van schandalen; de sensatio-
nalisering, als het om grote rampen 
gaat; de subjectivering, bijvoorbeeld 
in de ik-stukken waarin journalisten 90 

uiteenzetten wat ingrijpend nieuws 
met hen doet; de individualisering of 
personalisering van problemen. Hoe 
complexer de kwestie, hoe groter de 
behoefte haar op te hangen aan 95 

aanwijsbare, liefst bekende publieke 
figuren. Het maakt allemaal dat, hoe 
pijnlijk en belangwekkend de inhoud 
ook kan zijn, de grens tussen nieuws 
en entertainment vervaagt. 100 

(6) De manier waarop media omgaan 
met emoties doet mij denken aan de 
film Inside Out. In deze veelgeprezen 
animatiefilm verhuist het elfjarige 
meisje Riley met haar ouders van 105 

een lommerrijke buitenwijk naar de 
grote stad San Francisco. Het is een 
triviaal verhaal over verlies; het echte 
drama vindt dan ook in Rileys hoofd 
plaats. In de film wordt dat verbeeld 110 

door een controlekamer waarin elk 
poppetje een aparte emotie voorstelt: 
Vreugde, Boosheid, Afkeer, Angst en 
Verdriet. Elk van die poppen probeert 
ieder voor zich op de knoppen te 115 

drukken. In het hoofd van Riley zie je 
een oorlog der instincten. Er is geen 
regisseur. Het nieuws lijkt maar al te 
vaak op Rileys controlekamer: de 
basisinstincten strijden om voorrang, 120 

de rede speelt een ondergeschikte 
rol. Wat ook opvalt: de emoties zijn 
enkelvoudig en staan lijnrecht tegen-
over elkaar. Onversneden woede 
strijdt tegen onbeperkt mededogen, 125 

argwaan tegen goedgelovigheid. Dat 
gevoelens meestal veel gemengder 
zijn, lijkt naar de achtergrond te ver-
dwijnen. 
(7) De media brengen ook de 130 

nuance, maar vaak wel pas nadat 

eerst het schrille beeld is neergezet. 
Graag wordt de mantra herhaald dat 
‘de’ media niet bestaan, dat er een 
levensgroot verschil is tussen de 135 

kwaliteitskrant en de onderbuik die je 
in sommige online media en op de 
sociale media aantreft. Dat is hele-
maal waar – en toch ook niet, want 
zeker als het om breaking news gaat, 140 

is de algehele mediastorm die op-
steekt zo heftig, de aandacht zo mas-
saal dat er geen ontkomen aan is en 
de enkelvoudige gevoelens de over-
hand krijgen. 145 

(8) Misschien zijn onze reacties op 
pijnlijk nieuws hoe dan ook beangsti-
gend. Ingrijpende gebeurtenissen 
roepen vanzelfsprekend emoties op, 
de journalistieke storm is de mega-150 

foon die de emoties versterkt. Bij de 
snelheid van het live zijn is het ook 
geen wonder dat de primaire gevoe-
lens – angst, woede, verbijstering – 
in de verslaggeving overheersen. Er 155 

is nog niet de mogelijkheid afstand te 
nemen, te reflecteren en de dingen in 
perspectief te plaatsen. Maar ook bij 
gevoelige maatschappelijke thema’s 
die niet breaking zijn, zie je dezelfde 160 

overdaad aan media-aandacht en de 
dominantie van de enkelvoudige 
emoties. 
(9) Maar zitten aan die emotionali-
sering in de media geen haken en 165 

ogen? In de eerste plaats lijkt de 
gretigheid waarmee media op ge-
polariseerde onderwerpen springen – 
immigratie, integratie, islam – de 
polarisatie te versterken. In de twee-170 

de plaats werkt de nadruk op het 
conflict en schandalen, zeker als het 
om politiek en bestuur gaat, cynisme 
in de hand. In de derde plaats is het 
de vraag hoeveel aan hevige emotie 175 

gepaard nieuws wij kunnen ver-
dragen. 
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(10) In zijn recente boek Tijd. Hoe tijd 
en mens elkaar beïnvloeden stelt de 
Duitse filosoof Rüdiger Safranski dat 180 

onze tijd gekenmerkt wordt door 
‘presentisme’. Doordat de media ons 
in real time vertellen wat er over de 
hele wereld gebeurt, leven we in een 
permanent gelijktijdig heden waarin 185 

we geen afstand van gebeurtenissen 
kunnen nemen. Hij geeft het mooie 
voorbeeld van de dichter Schiller die 
ten tijde van de Franse Revolutie 
hoort dat de koning ter dood is ver-190 

oordeeld. Hij wil naar Parijs vertrek-
ken, de revolutionairen op een ander 
idee brengen. Maar het is al te laat: 
op het moment dat het bericht hem 
bereikt, is de koning al dagen 195 

geleden onthoofd. Hoe anders is het 
nu. De media zijn verlengstukken van 
onze zintuigen geworden en we 
worden voortdurend gevoed met 
nieuwe prikkels. 200 

(11) Volgens Safranski zijn we inmid-
dels verslaafd aan sensaties en ver-
langen we een steeds hogere dosis 
opwinding. We worden daarbij met zo 
veel emotionele prikkels geconfron-205 

teerd dat we ze niet meer kunnen 
omzetten in handelingen. Maar we 
moeten toch iets met al die prikkels. 
“Men wordt gevoelloos, stompt af”, 
schrijft Safranski. “En toch zal de 210 

voortdurende opwinding wel sporen 
nalaten, ze slaat ergens in ons neer 
en vormt een haard van onrust met 
vrijbeweeglijke opwindingsbereid-
heid, slechts losjes met de betreffen-215 

de objecten verbonden. (…) Zo ont-
staat het opdringerige heden van een 
geglobaliseerde realiteit als opwin-
dingstheater.” 
(12) Voor de film Inside Out werd 220 

gebruikgemaakt van de recente 
inzichten in de psychologie en neuro-
biologie. In de geschiedenis van het 
westerse denken worden emoties als 

vijanden van de rede gezien, vertel-225 

den de betrokken psychologen in The 
New York Times, maar het is omge-
keerd: emoties organiseren het ratio-
nele denken eerder dan dat ze het 
ontwrichten. Ze gaven wel toe dat ze 230 

liever méér emoties een rol hadden 
laten spelen in Rileys hoofd, maar 
meer dan vijf overzichtelijke karak-
ters, dat bleek te veel voor goed 
drama. Inside Out is toch een sub-235 

tiele film doordat, met dank aan de 
psychologen, duidelijk wordt dat 
emoties niet op zichzelf staan, geen 
rivalen zijn. Uiteindelijk leert Riley 
vrede te hebben met de verhuizing, 240 

als vreugde, verdriet en boosheid 
samenwerken. Enkelvoudige emoties 
zijn zo in een complexe emotie ver-
anderd. 
(13) De emotionalisering laat zich 245 

niet meer terugdringen, dat zou zelfs 
niet wenselijk zijn. In de hedendaag-
se filosofie, psychologie en neuro-
wetenschappen is er het besef dat 
emoties aanzetten tot maatschappe-250 

lijke betrokkenheid. Media kunnen 
laten zien wat er in de hoofden van 
mensen omgaat en daarmee aanzet-
ten tot empathie. 
(14) Voor het artikel Journalism and 255 

the Power of Emotions, gepubliceerd 
in Columbia Journalism Review, 
hielden de auteurs meer dan zestig 
psychologische en neurowetenschap-
pelijke studies tegen het licht. Wat 260 

blijkt? Ons brein is van nature tot 
empathie geneigd, maar ons in-
levingsvermogen groeit aanzienlijk 
als we meer informatie over anderen 
krijgen. Daar hebben we tijd voor 265 

nodig. Geen wonder dat het artikel 
uitmondt in een pleidooi voor journa-
listieke verhalen waarvoor de tijd en 
de ruimte is genomen. 
(15) Journalistiek heeft dus baat bij 270 

vertraging, want waarom zouden alle 
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media zich in de ratrace moeten 
storten om de snelste te zijn? Maar 
vooral zouden journalisten de enkel-
voudige emoties, het simpele verhaal 275 

met eendimensionale protagonisten, 
moeten wantrouwen. Dat bestaat 
alleen in fictie. En dan is het nog 
slechte fictie ook. 

 
naar: Xandra Schutte 
uit: De Groene Amsterdammer, 4 mei 2016 
 
Xandra Schutte (1963) is journalist. Sinds 1 juni 2008 is zij hoofdredacteur 
van het opinieweekblad De Groene Amsterdammer. 

 
 

Tekst 2 

 

De Kunst en de Regels 
 
(1) Een lacune in mijn opleiding die 
tegenwoordig niet meer mogelijk is: 
op internet wemelt het van de lees-
dossiers waarin scholieren een 
samenvatting plus exegese geven 5 

van literaire werken. Het is maar dat 
u het weet, mocht u ook iets in te 
halen hebben. 
(2) De kernregel uit het bekende 
zestiende-eeuwse mirakelspel1) 10 

Mariken van Nimwegen is een nood-
kreet die vreemd eigentijds aandoet: 
“Door d’onkonstige gaat die konste 
verloren”2). Mariken heeft het over de 
‘seven vrie consten: rethorijcke, 15 

musijcke, logica, gramatica ende 
geometrie, aristmatica ende 
alkenie’3). Ik zou daar vijf eeuwen 
later de kunst van goed onderwijs, 
onderzoek, zorg en zo meer aan 20 

willen toevoegen. Wie daarvan de 
kunst niet verstaat, kan volgens 
Mariken slechts schade aanrichten. 
Het is dus een oude, maar helaas 
brandende kwestie.  25 

(3) Een paar voorbeelden uit de zorg. 
Een huisarts meldt dat hij vijf A4’tjes 

moest invullen om dieetvoeding voor 
een terminale patiënt te bemachti-
gen. De minuten-registratie van zorg 30 

‘achter de voordeur geleverd’ is 
berucht. Hoe moet de tijd van de 
ingang van een flat naar de patiënt 
op de tiende etage geregistreerd 
worden – wat geldt hier als voor-35 

deur? Of het consult met de huisarts 
op diens kantoor, wat dus geen 
achter de voordeur geleverde zorg 
is? De regels van hen die de kunst 
niet verstaan, staan hier de kunst van 40 

goede zorg in de weg. 
(4) Het nare is dat de regels het 
snelst groeien waar ze de meeste 
schade aanrichten. Waarom? Noem 
het de Wet van Mariken. Ze draait 45 

om het begrip tacit knowledge4), een 
idee van Michael Polanyi. Het gaat 
om ervaringskennis die niet in een 
boekje is op te schrijven en die niet 
overdraagbaar is door een paar uur 50 

instructie of een korte inwerkperiode. 
Vakken vullen, bollen pellen en 
boompjes stekken vergen vrijwel 
geen ervaringskennis (ik kom uit de 

noot 1 Kraken is het in gebruik nemen van een op dat moment leegstaand gebouw zonder dat 

daarvoor toestemming is gegeven. 
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buurt van Boskoop, dus ik spreek uit 55 

ervaring). Je kunt vanaf dag één aan 
de slag. Voor meesters en juffen, 
wetenschappers en verzorgenden is 
dat wel anders – en de lijst is natuur-
lijk veel langer. Wat is immers een 60 

goede docent, verzorgende, of 
onderzoeker? Dat is lastig te zeggen 
– en dus is er volop ruimte voor 
regels die dat specificeren. (Denkt u 
dat zulke regels er ook zijn voor 65 

onkruidwieders en vakkenvullers? 
Welnee. Daar zie je direct of het werk 
goed gedaan is.)  
(5) Tegelijk zijn regels het schade-
lijkst juist daar waar veel ervarings-70 

kennis is. De regels van onwetende 
buitenstaanders dwingen de er-
varingsdeskundigen hun werk naar 
de verkeerde maatstaven te beoor-
delen en uit te voeren, en daar 75 

bovendien veel tijd aan te besteden. 
Denk aan het construeren van rang-
lijstcriteria, het tellen van stappen en 
minuten, en het aanvinken van vak-
jes in grote tabellen (ik spreek op-80 

nieuw uit ervaring). Meestal zonde 
van de tijd, en geen kunst. Maar er is 
meer. 
(6) Weet u wie daar het slechtst 
tegen kunnen? Juist, de meest 85 

‘konstigen’. De mensen die om de 
leerlingen het onderwijs in gingen, 
die uit nieuwsgierigheid wetenschap-
per werden, en die in de zorg werken 

omdat ze willen verzorgen. Dat zijn 90 

de mensen die de moed het eerst in 
de schoenen zakt. De regels groeien 
niet alleen sneller waar meer er-
varingskennis aan het werk is, maar 
ze jagen er ook juist de mensen met 95 

passie en toewijding weg. 
(7) Dat is geen toeval. Het opbouwen 
van ervaringskennis vraagt intrin-
sieke motivatie. Wie intrinsiek ge-
motiveerd is, ontleent bevrediging 100 

aan werk dat goed gedaan wordt. En 
wordt dus sneller gedemotiveerd 
door regels die het verkeerde eisen 
en meten. Die persoon kan het niet 
opbrengen nóg eens de les aan te 105 

passen aan de Citotoets, de ver-
goedingscriteria van de verzekeraar 
na te kijken, of de impactscore van 
een wetenschappelijk tijdschrift te 
vermenigvuldigen met het aantal 110 

publicaties. Die gaat dan maar iets 
anders doen. 
(8) Maakt u zich geen zorgen om de 
anderen, de mensen die werk vooral 
als bron van inkomsten zien. Zij red-115 

den het wel. Maar wees eerlijk: dit 
zijn de ‘onkonstigen’. Waar zij de 
regels gaan bepalen – en, als het 
even kan en met de beste bedoe-
lingen, ook uitbreiden, ‘optimaliseren’ 120 

en in ‘targets’ vertalen – daar wordt 
het slecht toeven. Daar gaat de 
‘konst’ verloren, leert ons de Wet van 
Mariken. 

 
 naar: Dirk Bezemer 
 uit: www.groene.nl, 25 november 2015 
 

Dirk Bezemer is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van 
Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceert regelmatig columns in het 
opinieweekblad De Groene Amsterdammer. 
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 Tekst 3 

 

Wat is daar nou erg aan? 
 
(1) Van een filosoof zou je het mis-
schien niet verwachten, maar in het 
laatste nummer van Filosofie 
Magazine zegt Bas Haring het vol-
gende: “Praten over wat waarde 5 

heeft, is vrijblijvend. Gedrag, zoals 
geld betalen, laat zien wat we werke-
lijk van waarde vinden.” 
(2) Dat is op zijn minst een verfris-
send geluid. Je zou het kunnen op-10 

vatten als eerbetoon aan de macht 
van het winkelend publiek als het om 
ethische kwesties gaat. Een consu-
ment die kiest voor scharrel- of 
rondeeleieren – een markt die met de 15 

jaren is gegroeid – vindt het lot van 
de kip kennelijk belangrijker dan zijn 
of haar portemonnee.  
(3) Tegelijk gelooft Haring dat morali-
seren over mensen- of dierenwelzijn 20 

de gezonde werking van de markt in 
gevaar brengt. In zijn boek Waarom 
cola duurder is dan melk bekent hij 
op zeker moment afgestapt te zijn 
van Fairtrade-koffie1). “Als ik van die 25 

dure Fairtrade-koffie koop, ben ik de 
koffieboer er dan niet feitelijk voor 
aan het belonen dat hij een achter-
haalde keuze heeft gemaakt?” Wat 
niet rendeert, verdient het niet over-30 

eind te blijven. In het interview vertelt 
de filosoof harder en zakelijker te zijn 
geworden nu hij begrijpt hoe de 
markt werkt. 
(4) Daarmee wordt waarde wel heel 35 

gemakkelijk gelijkgesteld aan wat de 
consument daar voor wil uitgeven. 
Hoe weet Haring zo zeker dat de 
koffieboer op een achterhaalde ma-
nier produceert? Is het gedrag van 40 

de consument daarvoor het enige 
bewijs? Vinden consumenten 
‘zuivere koffie’ echt een waardeloos 
product, of zijn er andere redenen 
dat ze kiezen voor het huismerk? 45 

Misschien zijn er zo veel keurmerken 
dat ze door de bomen het bos niet 
meer zien. Of misschien horen ze 
nooit meer iets over die boeren uit 
Zuid-Amerika. 50 

(5) Wat we van waarde achten, hangt 
af van de informatie die we binnen-
krijgen. Kranten, scholen en kritische 
burgers spelen daarin een rol, maar 
bij het ‘in de markt zetten’ van pro-55 

ducten zijn grote supermarktketens 
nogal in het voordeel, zeker vergele-
ken met arme koffieboertjes – of met 
hun West-Europese collega’s. Grote 
supermarkten kunnen overal vrolijke 60 

noot 1 mirakelspel: een middeleeuwse vorm van toneel waarin een heiligenleven wordt verbeeld 

of waarin een wonder centraal staat. 

noot 2 ‘Door d’onkonstige gaat die konste verloren’ betekent vrij vertaald: Door de onkundigen 

gaat de kunst verloren. 

noot 3 ‘seven vrie consten: rethorijcke, musijcke, logica, gramatica ende geometrie, aristmatica 

ende alkenie’ betekent: de zeven vrije kunsten: retorica, muziek, logica, grammatica en 

meetkunde, rekenkunde en alchemie.  

noot 4 tacit knowledge: kennis die alleen dankzij ervaring kan ontstaan en vaak intuïtief wordt 

toegepast. 
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affiches ophangen die wel het voor-
delige fruit in beeld brengen, maar 
niet de boer die wordt uitgeknepen. 
(6) Onlangs meldde Trouw dat de 
fusie tussen een Nederlandse en  65 

een Belgische supermarktketen de 
nieuwe gigant inspireert tot een 
bezuiniging van 500 miljoen. 
Gevreesd wordt dat boeren en tuin-
ders daarvoor moeten bloeden met 70 

een nóg lagere vergoeding voor hun 
waar. Alsof een kilo peren in Neder-
land nog niet goedkoop genoeg is. 
(7) Het zou niet voor het eerst zijn 
dat de boeren onder druk worden 75 

gezet. Eerder dit jaar, meldde het 
artikel, wist een supermarkt leveran-
ciers van groenten via een boycot te 
dwingen hun prijzen te verlagen. Je 
vraagt je af: produceren deze boeren 80 

volgens een achterhaalde methode, 
omdát de consument goedkope 
groenten wil? Of is het achterhaald 
dat de supermarkt ons spullen aan-
smeert zonder erbij te vertellen hoe 85 

die prijs tot stand is gekomen – en 
dus zonder dat de vraag wat een 
eerlijke prijs ons waard is überhaupt 
bij het winkelend publiek kan 
opkomen?90 

 
naar: Leonie Breebaart 
uit: Trouw, 3 september 2016 
 
Leonie Breebaart is redacteur filosofie bij dagblad Trouw en is columniste.  

 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 

noot 1 Fairtrade is een organisatie die koffieboeren in armere landen een goede prijs voor hun 

koffie biedt. 

einde  
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VW-1001-a-19-1-o-E   

erratumblad 2019-1 
 

Nederlands vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
Bij het centraal examen Nederlands vwo op vrijdag 10 mei, aanvang 13.30 uur, moeten 
de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin 
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 4, bij vraag 10, moet 
 
Noteer de nummers van de vier zinnen die zeker in een samenvatting van 
de tekst moeten worden opgenomen. 
 
vervangen worden door: 
 
Noteer de letters van de vier zinnen die zeker in een samenvatting van 
de tekst moeten worden opgenomen. 
 
 

Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 

drs. P.J.J. Hendrikse, 

voorzitter 
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Correctievoorschrift VWO 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 

Pagina: 133Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1001-a-19-1-c 2 lees verder ►►► 
 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
 Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4 

scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in 
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 
Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden 
gerekend. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De fouten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van de 
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inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd en de daarbij behorende 
aftrekpunten dienen bij de laatste beoordelingscomponent uit het 
correctievoorschrift te worden genoteerd. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende 
aftrekregeling te worden gehanteerd: 
0 fouten   0 
1 fout of 2 fouten 1 
3 of 4 fouten  2 
5 of 6 fouten  3 
7 of meer fouten 4 
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden 
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, 
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor 
antwoorden op deze open vragen beperkt. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 

2 Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

Tekst 1  Het opdringerige heden 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 6 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 12 
 

 3 maximumscore 1 
zin 3 en zin 4 
 

 4 maximumscore 2 
 
Inside out nieuws 
1 In de film wordt dat verbeeld 
door een controlekamer waarin 
elk poppetje een aparte emotie 
voorstelt: Vreugde, Boosheid, 
Afkeer, Angst en Verdriet. 
(regels 110-114) 

1 emoties zijn enkelvoudig (en staan 
lijnrecht tegenover elkaar) (regels 122-
124) 

2 In het hoofd van Riley zie je 
een oorlog der instincten. 
(regels 116-117) 
 

2 de basisinstincten strijden om voorrang 
(regels 119-120)  
 
Ook goed: 
de emoties (…) staan lijnrecht tegenover 
elkaar (regels 122-124) 
 
Onversneden woede strijdt tegen 
onbeperkt mededogen(, argwaan tegen 
goedgelovigheid) (regels 124-126) 

3 Er is geen regisseur. (regels 
117-118) 

3 de rede speelt een ondergeschikte rol 
(regels 121-122) 

 
indien drie elementen juist benoemd  2 
indien twee elementen juist benoemd  1 
indien een of geen element juist benoemd  0 
 
 Beoordeel de spelling.  

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
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 5 B      1 
 

 6 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is:  
− (te veel) Emoties/Deze kunnen aanzetten tot gevoelloosheid/ 

afstomping. 
− Veel emotionele prikkels kunnen we niet meer omzetten in 

handelingen. 
− We zijn verslaafd aan emoties/sensaties.  
− Voortdurende opwinding laat sporen na / vormt een haard van onrust. 
 
voor maximaal twee elementen uit bovenstaande: 
per juist element  1 
 

Beoordeel de spelling.  
 

 7 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is:  
− Emoties kunnen wel verwerkt worden mits we daar de tijd voor krijgen. 
− Emoties zetten aan tot empathie / maatschappelijke betrokkenheid / 

verhogen het inlevingsvermogen. 
− Emoties organiseren het rationele denken. 
 
voor maximaal twee elementen uit bovenstaande: 
per juist element  1 
 

Beoordeel de spelling.  
 

 8 D      1 
 

 9 B      1 
 

 10 maximumscore 2 
b, c, d, e 
 
indien vier zinnen juist 2 
indien drie zinnen juist 1 
indien twee of minder zinnen juist 0 
 

 11 A      2 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 12 maximumscore 5 
De kern van een goed antwoord is: 
 
 huidige situatie gewenste situatie 
de werkwijze van de 
media  
 

1a proberen als eerste 
nieuws te brengen 
(waardoor primaire 
gevoelens 
overheersen) / snelle 
berichtgeving met 
emotionalisering / 
weinig ruimte voor 
reflectie  

1b meer reflectie / 
vertraging 

de aard van de 
emoties in het 
nieuws 

2a enkelvoudige 
emoties 

2b niet-enkelvoudige / 
complexe emoties  

het effect bij de 
lezers 
 

<al gegeven>  
3a versterking van de 
polarisatie 

3b (aanzet tot) 
empathie / 
maatschappelijke 
betrokkenheid 

 
per juist ingevulde cel 1 
 

Beoordeel de spelling.  
 

 13 maximumscore 1 
“In de hedendaagse filosofie, psychologie en neurowetenschappen is er 
het besef dat emoties aanzetten tot maatschappelijke betrokkenheid.” 
(regels 247-251) 
 
Ook goed is: 
“Media kunnen laten zien wat er in de hoofden van mensen omgaat en 
daarmee aanzetten tot empathie.” (regels 251-254) 
 
 Beoordeel de spelling.  
 
 

Pagina: 140Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 14 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens tekstfragment 1 komt de lezer in beweging door de media 1 
• Volgens tekst 1 heeft de lezer (in eerste instantie) een passieve rol / 

Volgens tekst 1 wordt de lezer alleen aangezet tot empathie 1 
 
Ook goed is:  
• In tekstfragment 1 gaat het om de eigen wensen, verlangens en 

behoeften van de lezer / Volgens tekstfragment 1 zorgt een 
beschrijving van gevoelens van anderen ervoor dat er emoties in de 
lezer worden opgewekt  1 

• In tekst 1 gaat om het meeleven met de emoties van personages in het 
nieuws / Volgens tekst 1 worden eerst gevoelens in de lezer  
opgewekt, waardoor empathie voor anderen ontstaat 1 

 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 15 maximumscore 2 

1 B 
2 B 
3 A 
4 A 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 16 maximumscore 1 
Volgens beide teksten leggen veel journalisten de nadruk op (snelle 
berichtgeving over) conflicten/geweld/rampen/ongelukken.   
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 17 maximumscore 1 
(In beide gevallen wordt gepleit voor) journalistiek waarvoor meer 
onderzoek gedaan wordt / journalistiek waarvoor afstand/tijd/ruimte is 
genomen om dingen in perspectief te plaatsen. 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1001-a-19-1-c 10 lees verder ►►► 
 

 18 maximumscore 1 
“We worden daarbij met zo veel emotionele prikkels geconfronteerd dat we 
ze niet meer kunnen omzetten in handelingen.” (regels 204-207) 
 
of  
 
“Men wordt gevoelloos, stompt af(, schrijft Safranski.)” (regels 209-210)  
 

Beoordeel de spelling. 
 

 19 maximumscore 3 
 
 tekst 1 tekstfragment 3 
Empathie heeft geen 
kans van slagen als 
de lezer zich laat 
leiden door: 
 

1a enkelvoudige 
emoties / simpele 
verhalen met 
eendimensionale 
protagonisten 

1b 
sensationele/simpele/ 
negatieve beelden en 
verhalen / de 
(nieuws)media 

Empathie heeft wel 
kans van slagen als 
de lezer zijn 
informatie haalt uit: 
 

2a journalistieke 
verhalen waarvoor tijd 
en ruimte is genomen 
/ waarin complexe 
emoties naar voren 
komen 

2b 
onderwijs/boeken/hulp
organisaties 

 
indien vier elementen goed  3 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed  0 
 

Beoordeel de spelling. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Tekst 2  De Kunst en de Regels 
 

 20 maximumscore 2  
‘konstigen’, onderwijzers, verzorgenden en wetenschappers 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 21 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
De Kunst wordt gehinderd door de Regels / Vaak hebben regels een 
negatief effect op werkzaamheden waar ervaringskennis voor nodig is / 
Hoe meer regels, des te eerder raakt kunst in het gedrang 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 22 C      1 
 

 23 maximumscore 3 
drie van onderstaande inhoudelijke tegenstellingen: 
 
praktijkgerichte beroepen ervaringsgerichte beroepen  
a) geen/nauwelijks regels 
 

b) veel regels 

a) vrijwel geen ervaringskennis / 
vrijwel geen tacit knowledge 

b) veel ervaringskennis / veel tacit 
knowledge 

a) gemakkelijk aan te leren 
 

b) lang leertraject noodzakelijk 

a) eenvoudig beoordeelbaar  
 

b) lastig beoordeelbaar 

a) geen schade als gevolg van 
regels 

b) negatieve effecten als gevolg van 
regels 

a) (kennis is) gemakkelijk 
overdraagbaar 

b) (kennis is) lastig overdraagbaar 

 
per juist benoemde tegenstelling 1 
 
 Beoordeel de spelling. 
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 24 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• Wetmatigheid 1 zegt dat regels het snelst groeien waar ze de meeste 

schade aanrichten / bij ervaringsgerichte beroepen 1 
• Dat komt doordat het voor bepaalde beroepen lastig vast te stellen is 

wat maakt dat iemand kundig/goed/professioneel is 1 
• Wetmatigheid 2 zegt dat regels het schadelijkst zijn daar waar veel 

ervaringskennis nodig is 1 
• Dat komt doordat ervaringsdeskundigen hun werk moeten uitvoeren en 

(laten) beoordelen volgens verkeerde maatstaven / maatstaven die 
door ondeskundigen zijn opgesteld / Doordat ervaringsdeskundigen 
veel tijd moeten besteden aan de regels van buitenstaanders, hebben 
zij minder tijd om hun werk goed uit te voeren 1 

 
Bij het tweede bolletje is ook goed: 
Dat komt doordat de regels door ondeskundigen worden opgesteld / Dat 
komt doordat er meer ondeskundigen zijn bij vakgebieden waar 
ervaringskennis nodig is.  
 
 Maximumlengte van het antwoord: 80 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 25 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
 
de ‘konstigen’ de ‘onkonstigen’ 
1a Zij doen hun werk met passie 

(en toewijding) / Zij zijn 
intrinsiek gemotiveerd. 

1b Zij werken voor het geld / Zij 
missen de intrinsieke motivatie. 

2a Zij raken gedemotiveerd door 
de bemoeienis/regels van 
onkundigen. 

2b Zij hebben niet zo veel moeite 
met regels (en haken daardoor 
minder snel af). 

 
Als 1a en 1b beide juist zijn: 2 scorepunten toekennen. 
Als 2a en 2b beide juist zijn: 2 scorepunten toekennen. 
Als alleen 1a of 1b goed is: 1 scorepunt toekennen. 
Als alleen 2a of 2b goed is: 1 scorepunt toekennen. 
De koppeling van 1a en 2b levert 1 scorepunt op; ook de koppeling van 2a 
en 1b levert 1 scorepunt op. 
 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 26 B       2 
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 27 maximumscore 2 
“De budgetten staan centraal, de uurtarieven, de productienormen, maar 
de vraag naar de beste weg voor de betrokken persoon komt nauwelijks 
aan bod.” (alinea 2) 
 
Ook goed: 
“Mensen die ver afstaan van de dagelijkse praktijk, bedenken oplossingen, 
altijd uitgedrukt in geld, die los staan van de werkelijke problemen.” 
(alinea 2) 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 28 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• de stijgende kosten (die de werkwijze met zich meebrengt)  1 
• de ontevredenheid bij cliënten 1 
 
Let op: 
Indien ‘en professionals’ is toegevoegd aan het antwoord bij het tweede 
bolletje, dient dat antwoord fout te worden gerekend. 
 
 Beoordeel de spelling. 
 
 

Tekst 3  Wat is daar nou erg aan?   
 

 29 D      1 
 

 30 maximumscore 1 
“(“Als ik van die dure Fairtrade-koffie koop, ben ik de koffieboer er dan niet 
feitelijk voor aan het belonen dat hij een achterhaalde keuze heeft 
gemaakt?”) Wat niet rendeert, verdient het niet overeind te blijven.” (regels 
25-31) 
 
Ook goed: 
 
“(Tegelijk gelooft Haring) dat moraliseren over mensen- of dierenwelzijn de 
gezonde werking van de markt in gevaar brengt.” (regels 19-22) 
 
Opmerking 
Niet goed rekenen:  
− “In het interview vertelt de filosoof harder en zakelijker te zijn 

geworden nu hij begrijpt hoe de markt werkt.” (regels 31-34) 
 
 Beoordeel de spelling. 
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 VW-1001-a-19-1-c 14 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 31 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Consumenten kunnen allerlei andere redenen hebben om deze koffie niet 
te kopen.  
 
Of: 
Er is sprake van een overhaaste generalisatie: alsof de mening van Haring 
voor alle consumenten zou gelden / alsof de mening van één persoon 
richtinggevend is. 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 32 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
 
zin 1 De supermarktketens willen … producten 

voordelig/goedkoop in de markt zetten / zoveel 
mogelijk verkopen. 

zin 2 Daarom … verhullen/verbergen ze / vertellen ze niet 
hoe de prijs van producten tot stand komt. 

zin 3 < al gegeven > 
Daardoor missen consumenten de informatie die 
nodig is om de waarde van producten in te schatten. 

 
per juiste aanvulling 1 scorepunt toekennen 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 33 C of D      2 
 

 34 D       1 
 

 35 C      1 
 

 36 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De consument kan eisen dat boeren/producenten een reële/eerlijke 

prijs krijgen voor hun producten 1 
• en dat (voor consumenten) duidelijk is hoe de prijs van 

(voedsel)producten tot stand komt 1 
 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
 

 37 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen in 
totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens onderstaande 
aftrekregeling: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 
 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 mei.  
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 
 
Ook na 24 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Xandra Schutte, De Groene Amsterdammer, 4 mei 2016 
tekst 2 Dirk Bezemer, www.groene.nl, 25 november 2015 
tekst 3 Leonie Breebaart, Trouw, 3 september 2016 
tekstfragment 1 Chris van der Heijden, ‘Media & emotie’, http://www.journalismlab.nl/, 

9 oktober 2015 
tekstfragment 2 en 3 Ralf Bodelier, ‘Niemand wil nog ruilen met Rockefeller’, 

De Groene Amsterdammer, 31 mei 2016 
tekstfragment 4 Stevo Akkerman, Betere zorg zonder strategische fratsen, 

Trouw, 1 maart 2016 
 

einde  
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VW-1001-a-19-2-o 

Examen VWO 

2019 
tijdvak 2 

maandag17 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 68 punten te behalen.  
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald  
kunnen worden. 
 
Beantwoord de vragen in goedlopend Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer  
dan één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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 VW-1001-a-19-2-o 2 / 12 lees verder ►►►

Tekst 1  De evolutie leert ons geen moraal 

 
De tekst ‘De evolutie leert ons geen moraal’ kan door middel van 
onderstaande kopjes in vijf delen worden onderverdeeld: 
deel 1: Inleiding 
deel 2: Wijdverbreide aannames en hun ontkrachting 
deel 3: Hernieuwde theorievorming  
deel 4: Pseudowetenschap 
deel 5: Slot 

1p 1 Bij welke alinea begint deel 4, ‘Pseudowetenschap’? 
 

1p 2 Welke overeenkomst is er in alinea 3 en 4 te vinden tussen opvattingen 
uit de evolutionaire psychologie en de gedragsbiologie? 
Beide wetenschappen  
A benadrukken dat menselijk gedrag verklaard kan worden uit 

omstandigheden in het verleden. 
B gaan uit van dominantie bij de man en intuïtieve aandrang tot binding 

bij de vrouw. 
C interpreteren menselijk gedrag als het resultaat van langzame 

biologische evolutie. 
D verklaren menselijk gedrag door te verwijzen naar parallellen met 

dierlijk gedrag. 
 
Frans de Waal huldigt volgens de tekst het standpunt dat moreel besef te 
ontlenen valt aan de natuur.  

3p 3 Vat de argumentatie van Frans de Waal samen waarmee hij volgens de 
tekst dit standpunt ondersteunt.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 50 woorden. 
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3p 4 Vat het tekstgedeelte van alinea 10 tot en met 12 samen. Neem daartoe 
onderstaand schema over en vul het in.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 50 woorden. 
 

standpunt Volgens De Waal is het gedrag van apen een 
voorbeeld voor de mens. 

weerlegging  
 

conclusie  
 

aanbeveling  
 

 
 
In alinea 8 tot en met 11 worden drijfveren voor het gedrag van apen aan 
de orde gesteld.  

2p 5 Wat is blijkens de tekst de visie van De Waal op deze drijfveren en wat is 
blijkens de tekst de visie van de auteurs op deze drijfveren? Gebruik geen 
voorbeelden.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 

1p 6 Volgens wie verloopt de evolutie alleen geleidelijk?  
volgens  
A Chomsky 
B Dawkins 
C De Waal 
D Gould 
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 VW-1001-a-19-2-o 4 / 12 lees verder ►►►

tekstfragment 1 
 
(1) “Op dit moment vindt een kentering plaats. Er is een herwaardering 
van het verband tussen mens en dier, mede onder invloed van de 
neurowetenschappen. Die kijken naar de hersenen van een mens en naar 
de hersenen van een aap en zien dat er geen enkel onderdeel in de 
mensenhersenen zit dat niet ook in de apenhersenen zit. 
(2) Ze hebben onlangs de neuronen geteld in de hersenen van mensen en 
van apen en het menselijk brein is niet onderscheidbaar van een groot 
apenbrein. Moderne neurowetenschappers doen experimenten bij ratten 
op het gebied van angst, liefde, affectie en agressie en trekken dan 
conclusies over hoe processen van angst en liefde werken bij de mens. 
Ze trekken de hele dag door lijnen tussen dierlijke hersendelen en 
menselijke hersendelen en hebben geen enkele moeite met het idee dat 
misschien bepaalde emoties bij dieren voorkomen.” 
 

naar: ‘Mens-zijn, wat is dat?’ / interview met primatoloog Frans de 
   Waal door Robert Dulmers  

 uit: De Groene Amsterdammer, 3 november 2010 
 
 
In het tekstgedeelte dat bestaat uit alinea 11 en 12 van tekst 1 wordt een 
visie verwoord op wat de natuur ons leren kan. Die visie is tegengesteld 
aan de visie die blijkt uit tekstfragment 1.  

2p 7 Geef voor elk van die visies weer welk argument wordt gehanteerd om die 
te staven. 
 
In alinea 2 van tekstfragment 1 maakt de geïnterviewde gebruik van een 
specifiek argumentatieschema. 

2p 8 Geef aan welk schema dit betreft en beredeneer waarom je de 
argumentatie al dan niet overtuigend vindt.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 
Blijkens tekstfragment 1 maken neurowetenschappers gebruik van een 
specifiek argumentatieschema. 

2p 9 Geef aan welk schema dit betreft en beredeneer waarom je de 
argumentatie al dan niet overtuigend vindt.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 50 woorden. 
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tekstfragment 2 
 
(1) Levinson hoopt dat het uiteindelijk ook mogelijk wordt de geschiedenis 
van ‘taal’ te berekenen. Bijvoorbeeld van de talen die buiten Afrika 
gesproken worden. Levinson: “De standaardhypothese is dat het ontstaan 
van taal samenvalt met het ontstaan van de ‘anatomisch moderne mens’. 
Die zou zich 60.000 jaar geleden vanuit Afrika over de andere continenten 
verspreid hebben. Maar ik betwijfel of de enorme diversiteit van talen die 
je nu buiten Afrika vindt, in 60.000 jaar ontstaan kan zijn.” 
(2) “Ik kan me ook voorstellen dat andere mensachtigen ook al zoiets 
hadden als taal. En dat hun taalsystemen van invloed zijn geweest op hoe 
taal zich in de loop der millenia ontwikkeld heeft. Dus dat contacten 
tussen de anatomisch moderne mens en andere mensachtigen, zoals 
neandertalers en denivosa-mensen, ook talige gevolgen hebben gehad.”  
(3) “Kortom, dat folks we now might think were not quite us1) ook een 
bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van taal.” 
 
 naar: Berthold van Maris, ‘Hoe oud is de oertaal van alle mensen?  
 uit: NRC, 16-17 maart 2018 

 
 
Zowel in alinea’s 13 en 14 van de hoofdtekst als in tekstfragment 2 komen 
visies op de ouderdom van taal en het ontstaan van taal aan de orde. 

2p 10 Vat de verschillen in zienswijze op het ontstaan en de ouderdom van taal 
van Chomsky en Levinson samen. Maak voor je antwoord gebruik van 
onderstaand schema. 
 

 Chomsky  Levinson 

bij wie ontstaan?   

wanneer ontstaan?   

 
Een kritisch lezer zou van mening kunnen zijn dat in alinea 17 het publiek 
wordt bespeeld, doordat daar met enige geringschatting geschreven wordt 
over evolutionaire psychologie. 

2p 11 Citeer twee woorden of woordgroepen uit alinea 17 waaruit deze 
geringschatting blijkt.  
 

noot 1 mensen van wie we nu zouden kunnen denken dat ze niet hetzelfde waren als wij 
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In regels 261-263 wordt voorgesteld dat we ‘beter’ kunnen nagaan waar 
mensen hun bijzondere vermogens aan danken. 

1p 12 Welke eerder in de tekst genoemde opvatting zou met dit voorstel moeten 
worden bijgesteld? 
de opvatting dat  
A het taalvermogen een uniek-menselijke eigenschap is  
B mens en dier fundamenteel van elkaar verschillen 
C moraal uit de evolutie kan worden gerechtvaardigd 
D rolpatronen maar moeilijk veranderd kunnen worden 
 

2p 13 Welke van onderstaande formuleringen geeft het beste de hoofdgedachte 
van de tekst ‘De evolutie leert ons geen moraal’ weer? 
A Achterhaalde morele opvattingen gekoppeld aan ongefundeerde 

speculaties over het verloop van de evolutie leiden tot bevestiging van 
stereotypen. 

B Een evolutionaire verklaring van het ontstaan van morele vermogens 
dwingt ons om bepaalde maatschappelijke opvattingen te omarmen. 

C Wij moeten onze creatieve geest benutten om de maatschappij in te 
richten naar ons goeddunken, zonder rekening te houden met 
evolutionaire chronologie. 

D Wij zijn aangewezen op ons kritisch vermogen om zelf te bedenken 
wat een goede maatschappij is, aangezien de natuur ons hierbij geen 
steun biedt. 

 
2p 14 Welke twee van onderstaande uitspraken zijn in overeenstemming met de 

strekking van tekst 1? 
1 Alleen door hoe-vragen te stellen, kunnen we ons een beeld vormen 

van een beschaafde samenleving. 
2 De evolutie van onze genen is veel bepalender voor ons gedrag dan 

de culturele tijdgeest. 
3 De ideeën van Chomsky over menselijke taal vertonen 

overeenkomsten met de inzichten van de evolutionair psychologen. 
4 Een aantal evolutionair-psychologische verklaringen zorgen voor 

bevestiging van vooroordelen. 
5 Hume had in zijn tijd al in de gaten dat wanneer iets het geval is, dit 

niet betekent dat het noodzakelijkerwijs het geval is.  
6 Verschillen tussen mannen en vrouwen zijn overtuigend te verklaren 

vanuit de evolutionaire psychologie. 
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1p 15 Tekst 1 is hoofdzakelijk een betoog, want in de tekst  
A worden de opbrengsten van verschillende vormen van onderzoek 

tegen elkaar afgezet.  
B worden diverse argumenten tegen de morele inrichting van onze 

maatschappij gegeven.  
C worden redenen gegeven voor een andere kijk op de herkomst van 

menselijke moraliteit. 
D wordt een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een specifieke visie 

op de evolutieleer. 
 

3p 16 Welke drie van onderstaande uitspraken zouden in een beknopte 
samenvatting van tekst 1 moeten worden opgenomen, gelet op de 
strekking van de tekst?  
Noteer de drie cijfers die voor betreffende uitspraken staan. 
1 De manier waarop wij in deze tijd denken, is goeddeels bepaald door 

de struggle for life van onze verre voorouders.  
2 Het is te gemakkelijk om de natuur te gebruiken als bron van inspiratie 

voor de manier waarop mensen moeten samenleven.  
3 Steeds meer mensen zijn oprecht geïnteresseerd in de evolutionaire 

oorsprong van de menselijke natuur. 
4 Vaak wordt menselijk gedrag abusievelijk toegeschreven aan 

biologische grondslagen.  
5 Volgens Chomsky is taal een eenvoudig systeem dat ons grenzeloze 

gebruiksmogelijkheden biedt. 
6 We moeten ervoor waken dat pseudowetenschappelijke inzichten 

onze visie bepalen op de inrichting van de ideale samenleving. 
 
Hieronder volgen vijf uitspraken. Twee ervan zijn feitelijk en drie ervan 
zijn waarderend. 
1 “Hetzelfde geldt voor het idee dat onze zelfzuchtige genen maken dat 

we meer investeren in bloedverwanten dan in anderen.” (regels 62-65) 
2 “Deze explosie van creativiteit heeft waarschijnlijk iets te maken met 

de ontwikkeling van taal.” (regels 190-192) 
3 “Nu kun je het lezen van zulke boeken zien als een onschuldig en ook 

wel vermakelijk tijdverdrijf, maar wij vinden de inhoud ervan zorgelijk.” 
(regels 224-227) 

4 “Het wordt griezelig als zulke pseudowetenschappelijke inzichten onze 
moraal gaan verklaren en zo een bepaalde visie op het samenleven 
rechtvaardigen.” (regels 239-243)  

5 “We kunnen beter nagaan waar wij onze bijzondere vermogens aan 
danken.” (regels 261-263)  

3p 17 Neem de cijfers 1 tot en met 5 over en noteer achter elk cijfer een F voor 
feitelijk of een W voor waarderend.  
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Tekst 2  Nee, meneer de politicus, mijn statistieken zijn niet links 

 
In alinea 1 en 2 van tekst 2 wordt een verandering bij politici beschreven.  

1p 18 Waarover waren politici het volgens tekst 2 tot voor kort eens?  
Ze waren het eens over het belang van  
A feiten die het eigen gelijk ondersteunen. 
B gemeenschappelijke overtuigingen. 
C wederzijds respect voor elkaar. 
D wetenschappelijk bewezen feiten. 
 
“Slim gekozen etiketten ondermijnen de geloofwaardigheid van 
deskundigen. Dan heet een arbeidsmarktdeskundige ineens een ‘linkse 
econoom’, wordt een integratiedeskundige weggezet als ‘rechtse 
socioloog’ of zitten klimaatwetenschappers in een ‘ivoren toren’.”  
(regels 32-39)  

1p 19 Van welke overtreding van een discussieregel is er sprake in bovenstaand 
citaat?  
van 
A een cirkelredenering  
B het bespelen van het publiek  
C het ontduiken van bewijslast 
D het vertekenen van een standpunt  
 
In tekst 2 komen activiteiten aan de orde die kenmerkend zouden zijn 
voor politici: debatteren over zaken die geen deel uitmaken van de 
objectieve werkelijkheid, een eigen beeld van de werkelijkheid bouwen en 
wetenschappers als onbetrouwbaar wegzetten.  

2p 20 Welke twee gevolgen heeft dit aan politici toegeschreven gedrag volgens 
alinea 3 van tekst 2? Geef geen voorbeelden.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
In alinea 5 tot en met 7 van tekst 2 worden er adviezen gegeven aan 
wetenschappers om de toegeworpen handschoen op te nemen.  

3p 21 Noem uit elk van deze alinea’s een advies. Geef geen voorbeelden.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord in totaal niet meer dan 60 woorden.  
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“Maar de onderkenning van de beperkingen van de wetenschappelijke 
methode mag ons er niet van weerhouden vast te stellen dat die methode 
de beste wijze is om tot een bepaald soort kennis te komen.”  
(regels 142-148) 

1p 22 Wat houdt deze zin in? 
Deze zin houdt in dat politici wetenschappelijke bevindingen moeten 
beschouwen als 
A een alternatief voor maatschappelijk debat. 
B een onmisbare aanvulling bij de evaluatie van bestaand beleid. 
C een subjectieve, maar waardevolle aanvulling op hun eigen mening . 
D uitgangspunt bij het voeren van het politieke debat.  
 

1p 23 Hoe kan tekst 2 het best omschreven worden? 
De tekst kan het best worden omschreven als 
A een beschouwing over de betekenis en de beperkingen van de 

wetenschap.  
B een betoog om aan te tonen dat de wetenschap leidend moet zijn in 

politieke beslissingen.  
C een pleidooi om de wetenschap weer de plek te geven die haar 

toebehoort.  
D een uiteenzetting over de betekenis van wetenschap in de westerse 

maatschappij.  
 
 

Tekst 3  Kunnen we normaler doen over eten?  

 
2p 24 Welke drie aspecten van de voedselindustrie veroorzaken volgens tekst 3 

wantrouwen onder de Nederlandse bevolking?  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
“Er is nog een argument tegen al die hulp” (regels 88-89)  

2p 25 Vat samen welke twee argumenten de tekst geeft tegen de bedoelde hulp.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
In alinea 8 van tekst 3 is er sprake van dat boeren een andere 
behandeling krijgen dan een fabrikant van chipmachines.  

1p 26 Welke conclusie kan naar aanleiding van deze andere behandeling 
worden getrokken, gelet op de strekking van de tekst? 
Boeren zijn ondernemers die 
A gedrag vertonen dat op dat van consumenten lijkt. 
B meer klagen dan andere ondernemers. 
C niet opgewassen zijn tegen hun bestaan. 
D ten onrechte een uitzonderingspositie bekleden. 
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2p 27 In alinea 7 en 8 van tekst 3 wordt gebruikgemaakt van argumentatie op 
basis van vergelijking. 
Noem daarvan twee voorbeelden. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 
Uit het taalgebruik van tekst 3 spreekt regelmatig een spottende houding 
tegenover het gedrag van overheid, consumenten en boeren.  

3p 28 Citeer uit het tekstgedeelte van de alinea’s 3 tot en met 5 vijf woorden of 
woordgroepen waarin die spottende houding tot uiting komt. 
 

2p 29 Geef de hoofdgedachte van tekst 3 weer in één zin.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 
 

Tekst 4  Darwin zou het nu ook samen doen 

 
Het middendeel van tekst 4 loopt van alinea 2 tot en met alinea 5. 

1p 30 Van wat voor soort tekststructuur is gebruikgemaakt in dit middendeel?  
van de tekststructuur op basis van  
A middel en doel 
B probleem en oplossingen 
C voor- en nadelen  
D vraag en antwoord 
 
In tekst 4 wordt benoemd welke positieve effecten voor onderzoekers 
voortvloeien uit het programma Horizon 2020. 

2p 31 Noem twee belangrijke positieve effecten die dit programma voor 
onderzoekers biedt volgens alinea 2 en 3 van tekst 4.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 
“Ik heb ooit in het wetenschappelijke bestuur gezeten van een Spaanse 
onderzoeksorganisatie en zal niet de verbazing van mijn 
medebestuursleden vergeten toen ik vertelde dat je in Nederland geen lid 
van een partij hoefde te zijn om het te schoppen tot instituutsdirecteur.” 
(regels 64-71) 

1p 32 Wat zegt deze uitspraak over de toenmalige situatie in Spanje?  
In tegenstelling tot de toenmalige situatie in Nederland  
A had de Spaanse overheid op dat moment volledige financiële 

zeggenschap over Spaanse onderzoeksinstituten.  
B had de Spaanse politiek op dat moment directe invloed op 

wetenschappelijke ontdekkingen. 
C waren politiek en wetenschap in Spanje op dat moment op een 

ongewenste manier met elkaar verstrengeld.  
D waren wetenschappers in Spanje op dat moment voortdurend nauw 

betrokken bij politieke beslissingen.  
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“Er zijn wel punten van zorg, zoals de Europese bureaucratie”  
(regels 72-73) 

2p 33 Naast de bureaucratie komen er nog andere punten van zorg aan de orde 
in de tekst. Noem twee van deze andere punten van zorg.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 
In alinea 5 van tekst 4 wordt gesproken over speciale 
stimuleringsprogramma’s voor minderbedeelde landen. 

1p 34 Wat is het beoogde effect van deze stimuleringsprogramma’s, gelet op de 
strekking van alinea 5?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 
“We moeten het hebben van onze collectieve intelligentie en intellectuele 
uitwisseling.” (regels 110-113)  

2p 35 Geef aan aan welke van deze twee condities voor goed onderzoek het 
werk van Darwin al voldeed en geef aan waaruit je dat afleidt.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 

2p 36 Welke van de onderstaande zinnen uit alinea 6 geeft het best de 
hoofdgedachte van de tekst weer? 
A Onderzoek is geen kwestie meer van vermogende individuen, zoals in 

Darwins tijd, en ook geen nationale activiteit, maar een spinnenweb 
van instellingen en onderzoeksgroepen. (regels 103-108) 

B Zonder Europa geen goed onderzoek, zonder onderzoek geen sterk 
Europa. (regels 108-110) 

C We moeten het hebben van onze collectieve intelligentie en 
intellectuele uitwisseling. (regels 110-113) 

 
1p 37 Hoe kan de toon van de tekst het best gekarakteriseerd worden? 

A betrokken en kritisch 
B bezorgd en tegendraads 
C empathisch en professioneel 
D neutraal en afstandelijk 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Hieronder staan acht zinnen in alfabetische volgorde; de zinnen zijn al 
dan niet woordelijk ontleend aan tekst 4.  

2p 38 Welke drie van onderstaande zinnen moet je beslist opnemen in een 
samenvatting van tekst 4? 
1 Darwins correspondentie laat zien dat er ook in zijn tijd al uitwisseling 

van wetenschappelijke ideeën plaatsvond.  
2 De Europese onderzoeksubsidie leidt tot bureaucratie, maar dat weegt 

niet op tegen de voordelen ervan. 
3 Een succesvolle wetenschappelijke samenwerking is van groot belang 

voor de Europese integratie. 
4 Het Europese subsidieprogramma Horizon 2020 heeft 80 miljard te 

verdelen over zeven jaar.  
5 Het Europese subsidieprogramma Horizon 2020 stimuleert samen-

werking en leidt tot een verbetering van onderzoeksmethoden.  
6 Het is goed dat de Europese Unie de samenwerking in onderzoek 

bevordert. 
7 Vanwege de Europese bureaucratie zijn wetenschappers veel tijd kwijt 

aan het opstellen van aanvragen.  
8 Voor je wetenschappelijke carrière hoef je in Nederland geen lid te zijn 

van een politieke partij. 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Tekst 1

De evolutie leert ons geen moraal 
 
(1) Tussen ons en de andere dieren 
loopt een scherpe grens. Sterker 
nog: de evolutie van de menselijke 
geest is zo anders verlopen, dat er 
tussen ons en onze evolutionaire 5 

verwanten een cognitieve kloof 
gaapt. Als enige diersoort hebben we 
taal, een verworvenheid waaraan we 
onze heerschappij in het dierenrijk te 
danken hebben, en moreel besef. 10 

(2) Darwin heeft ons geleerd dat de 
eigenschappen van levende wezens 
in de loop van de geschiedenis zijn 
ontstaan, evoluerend door natuurlijke 
selectie. Als dat klopt, dan zouden wij 15 

een gewijzigde versie zijn van onze 
verre voorouders en meer lijken op 
onze nauwste verwanten, de chim-
pansees, dan op 'lagere' dieren. Taal 
en moraal zouden dan een lange 20 

geschiedenis hebben. 
(3) Dit is een populaire visie die ten 
grondslag ligt aan de evolutionaire 
psychologie. De manier waarop wij 
denken, is bepaald door de struggle 25 

for life1) van onze verre voorouders 
uit de steentijd, zo'n miljoen jaar 
geleden. Daardoor zouden man en 
vrouw op verschillende manieren 
jaloers zijn. Zij heeft er meer moeite 30 

mee als hij een emotionele 
verhouding heeft met een ander dan 
wanneer hij vreemdgaat. Bij hem is 
het net andersom: een verliefdheid 
ziet hij door de vingers, maar hij kan 35 

er niet tegen als ze het met een 
ander doet. 
(4) Dit past bij een dogma van de ge-
dragsbiologie, over promiscue man-
netjes die zoveel mogelijk vrouwtjes 40 

willen bevruchten, terwijl vrouwtjes 
hun partner juist aan zich willen 

binden om samen voor de jongen te 
zorgen. Dat bepaalde ook het 
seksuele gedrag van onze jager-45 

verzamelaar-voorouders, en aan die 
strategie zijn we nog altijd onder-
worpen.  
(5) Maar wat blijkt? Uit interviews met 
onder anderen Duitsers en Amerika-50 

nen komt naar voren dat de verschil-
len tussen hen veel groter zijn dan 
die tussen mannen en vrouwen. Het 
dogma van de overspelige mannetjes 
en trouwe vrouwtjes gaat bij veel 55 

menselijke culturen helemaal niet op, 
evenmin als bij alle diersoorten. 
Sekseverschillen in menselijk gedrag 
zijn dus vooral cultureel bepaald en 
hebben misschien heel weinig te 60 

maken met onze biologische evolutie. 
(6) Hetzelfde geldt voor het idee dat 
onze zelfzuchtige genen maken dat 
we meer investeren in bloedverwan-
ten dan in anderen. De keerzijde er-65 

van is het 'assepoester-syndroom': 
stiefouders maken zich veel vaker 
schuldig aan kindermishandeling dan 
biologische ouders.  
(7) De Amerikaanse filosoof David 70 

Buller heeft dat nare sprookje ont-
kracht. Hij ontdekte dat kinder-
mishandeling door stiefouders vaker 
wordt geregistreerd doordat er een 
cultureel vooroordeel heerst bij de 75 

autoriteiten. Opnieuw blijkt dat 
culturele factoren veel belangrijker 
zijn dan de invloed van genetische 
evolutie. 
(8) De bekende apenonderzoeker 80 

Frans de Waal gaat nog veel verder 
terug in de geschiedenis en betoogt 
dat bepaalde menselijke eigenschap-
pen, zoals moreel besef, ook te vin-
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den zijn bij onze nauwste verwanten, 85 

de mensapen. De Waal noemt het de 
"aap in ons": niet zomaar een 
vernisje op onze dierlijke natuur, 
maar een oeroude eigenschap, die 
bij ons alleen wat beter ontwikkeld is 90 

dan bij apen.  
(9) De achterliggende gedachte is 
duidelijk: evolutie verloopt zeer lang-
zaam, dus menselijke eigenschappen 
moeten ook bij andere dieren (en 95 

vooral bij onze nauwste verwanten) 
aanwezig zijn, hoe primitief ook. De 
Waal zegt bewijs te hebben gevon-
den voor een besef van fairness 
(eerlijkheid) in apen. Het filmpje van 100 

de aap die geërgerd ophoudt met 
een spelletje waarin hij beloond 
wordt met een stukje komkommer als 
hij ziet dat zijn buurman voor hetzelf-
de gedrag wordt beloond met een 105 

druif, is beroemd geworden in De 
Wereld Draait Door. Maar wat er niet 
bij verteld werd, is dat de apen op 
precies dezelfde manier reageerden 
als er een druif in de lege kooi naast 110 

hen lag, zonder een soortgenoot om 
jaloers op te zijn. Ja, ook een aap 
kan zich ergeren, maar waarom zou 
dit iets met eerlijkheid te maken 
hebben?  115 

(10) Volgens De Waal, die Een tijd 
voor empathie schreef, kunnen we 
een voorbeeld nemen aan de empa-
thie van apen, die zich met elkaar 
verzoenen na conflicten en bij wie 120 

buitenstaanders de vechtersbazen 
troosten. Wat de natuur leert over 
een betere samenleving, luidt de 
ondertitel.  
(11) Maar is niet ook hier de wens de 125 

vader van de gedachte? Er zijn 
sterke aanwijzingen dat apen zich 
niet empathisch gedragen, maar 
zichzelf indekken tegen mogelijke 
agressie. Zowel de winnaar als de 130 

verliezer van een gevecht wordt 

'getroost', wat de kans op een 
gewelddadige confrontatie verkleint. 
(12) Het dierenrijk biedt dus weinig 
aanknopingspunten voor moraal. Dat 135 

is ook niet erg. De Schotse filosoof 
David Hume waarschuwde in de 
achttiende eeuw al tegen de notie dat 
uit de manier waarop de wereld in 
elkaar zit, is af te leiden dat ze zo 140 

zou moeten zijn. Oftewel, je kunt 
geen morele oordelen uit de natuur 
halen, al beweert Frans de Waal nog 
zo stellig dat de natuur ons wat leert. 
Maar je kunt wel onderzoeken hoe de 145 

mens tot een moreel wezen is 
geëvolueerd.  
(13) De Amerikaanse paleontoloog 
Stephen Jay Gould heeft een alterna-
tief bedacht voor de langzame evo-150 

lutie door natuurlijke selectie: het 
punctuated equilibrium2). Soms, zegt 
Gould, kan evolutie heel snel verlo-
pen, met grote sprongen. Daarnaast 
kunnen eigenschappen ontstaan als 155 

bijproduct van selectie op een andere 
eigenschap. Dat bijproduct kan bij 
een plotselinge verandering in de 
omgeving ineens van pas komen en 
een selectief voordeel hebben. Gould 160 

noemt het vermogen tot lezen en 
schrijven. Het is niet plausibel dat dat 
zich over miljoenen jaren heeft ont-
wikkeld, het is waarschijnlijk 'mee-
gelift' met een ander cognitief 165 

vermogen.  
(14) Volgens de Amerikaanse taal-
kundige en filosoof Noam Chomsky 
is menselijke taal vrij recent (zo'n 
honderdduizend jaar geleden) ont-170 

staan, wellicht dankzij een mutatie 
die geleid heeft tot een gewijzigde 
'bedrading' van het menselijk brein. 
Chomsky betoogt dat je feitelijk heel 
weinig kunt zeggen over de evolutie 175 

van het denken, maar dat het waar-
schijnlijk is dat onze prehistorische 
voorouders geen taal hadden zoals 
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wij. Archeologen hebben dramatische 
veranderingen geconstateerd die 180 

ongeveer 80.000 tot 100.000 jaar 
geleden hebben plaatsgevonden. 
Gevonden fossielen duiden op het 
gebruik van symbolen, bijvoorbeeld 
in de grotschilderingen die in Frank-185 

rijk en Spanje zijn ontdekt. Maar ook 
verbeteringen van werktuigen, die op 
zich al van veel eerder bekend zijn, 
ontwikkelen zich dan opeens veel 
sneller. Deze explosie van creativiteit 190 

heeft waarschijnlijk iets te maken met 
de ontwikkeling van taal. Het taal-
vermogen is tot nu toe bij geen enke-
le andere diersoort aangetroffen, het-
geen ook wijst op een uniek mense-195 

lijke evolutie.  
(15) Chomsky meent dat taal een 
eenvoudig systeem is dat ons gren-
zeloze gebruiksmogelijkheden biedt. 
De grote kampioen van de langzame 200 

evolutie, Richard Dawkins, was het 
daar eerst mee oneens, bijvoorbeeld 
in zijn populaire boek De zelfzuchtige 
genen. Maar in zijn onlangs versche-
nen autobiografie blijken zijn inzich-205 

ten geëvolueerd te zijn en omarmt hij 
Chomsky's ideeën over taal: hij 
spreekt van een "macromutatie". 
Kortom, drie toonaangevende weten-
schappers zijn het erover eens dat 210 

evolutie ook heel snel kan verlopen, 
en zij zijn niet de enigen. 
(16) Populair-wetenschappelijke boe-
ken over de evolutionaire oorsprong 
van de menselijke natuur zijn best-215 

sellers: Madame Bovary's Ovaries 
door David en Nanelle Barash, 
Jaloezie, de gevaarlijke passie van 
David Buss, Oerdriften op de werk-
vloer van evolutionair psycholoog 220 

Bram Buunk, en het jongste voor-
beeld: Mismatch van Ronald Giphart 
en Mark van Vugt. 
(17) Nu kun je het lezen van zulke 
boeken zien als een onschuldig en 225 

ook wel vermakelijk tijdverdrijf, maar 
wij vinden de inhoud ervan zorgelijk. 
Het wetenschappelijk onderzoek naar 
de evolutie en werking van de 
menselijke geest wordt niet bepaald 230 

bevorderd door pseudowetenschap-
pelijke verzinsels. De meeste weten-
schappers negeren evolutionaire 
psychologie. Het is de taak van 
wetenschappers om pseudoweten-235 

schap te ontmaskeren en om hun 
bevindingen zo goed mogelijk uit te 
leggen aan een breed publiek. 
(18) Het wordt griezelig als zulke 
pseudowetenschappelijke inzichten 240 

onze moraal gaan verklaren en zo 
een bepaalde visie op het samen-
leven rechtvaardigen. Daaraan 
maken niet alleen de genoemde 
bestsellerauteurs zich schuldig, maar 245 

ook Frans de Waal met zijn empathi-
sche aap – ze praten de lezer een 
vaste, op de evolutie gebaseerde 
moraal aan. 
(19) Achterhaalde morele opvattin-250 

gen gekoppeld aan ongefundeerde 
speculaties leiden dan tot bevestiging 
van bestaande stereotypen, bijvoor-
beeld over de rol van mannen en 
vrouwen in onze moderne maat-255 

schappij – vrouwen zijn trouw en 
'verzorgend' terwijl mannen doen wat 
ze willen, want boys will be boys3). 
Het zit in onze 'zelfzuchtige' genen 
en we kunnen er niets aan doen.  260 

(20) We kunnen beter nagaan waar 
wij onze bijzondere vermogens aan 
danken. Hoe zijn wezens ontstaan 
die taal tot hun beschikking hadden, 
waardoor ze met beperkte middelen 265 

oneindig konden combineren? Hoe 
konden ze creatief worden, zich door 
kunst uiten, het vermogen ontwikke-
len om zich in de gedachtewereld 
van anderen te verplaatsen en zich 270 

af te vragen: hoe ga ik met een ander 
om? 
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(21) Als we dat doorgronden, snap-
pen we alléén waarom wij überhaupt 
de vraag kunnen stellen wat wij zou-275 

den kunnen, willen en moeten doen – 
maar we weten dan nog vrijwel niets 
over wat de juiste moraal is. Een 
evolutionaire verklaring van het 
ontstaan van morele vermogens 280 

dwingt ons op geen enkele manier 

om bepaalde morele opvattingen te 
omarmen. Wij zijn niet de gevange-
nen van onze geschiedenis, maar 
moeten onze creatieve geest benut-285 

ten om de maatschappij in te richten 
naar ons goeddunken. Wat een goe-
de maatschappij is, dat vertelt de 
evolutie ons niet. Dat zullen we zelf 
moeten bedenken.290 

 
 naar: Johan Bolhuis en Marcus Düwell  
 uit: Trouw, zaterdag 23 april 2016 
 
 Johan Bolhuis is hoogleraar Psychologische Functieleer aan de 

universiteit Utrecht; hij publiceert veel over brein, cognitie en gedrag 
van mens en dier. Marcus Düwell is directeur van het Departement 
Filosofie en Religiewetenschap in Utrecht en is daar hoogleraar 
Ethiek. 

 

 
 

Tekst 2 

 

Nee, meneer de politicus, mijn statistieken zijn niet links 
 
(1) Het lijkt nog niet zo lang geleden 
dat politici van linkse en rechtse sig-
natuur zich ondanks hun vele tegen-
stellingen althans nog konden vinden 
in de gedeelde overtuiging dat ver-5 

standig beleid gebaseerd moet zijn 
op een juist begrip van de wereld. 
Statistieken, feiten en wetenschappe-
lijke bevindingen waren daarbij van 
onvervangbare waarde. Respect voor 10 

de wetenschappelijke methoden en 
de cijfers die door economen, socio-
logen, politicologen, klimatologen en 
andere wetenschappers werden ge-

produceerd, gaf de politieke strijd 15 

tenminste een zekere redelijkheid. 
(2) Die tijd lijkt voorbij. Het publieke 
debat is voor een belangrijk deel los-
gezongen van de objectieve werke-
lijkheid. Veel politici bouwen met 20 

drogredeneringen en selectieve 
bewijzen een eigen werkelijkheid. 
Cijfers die niet in dat verhaal passen, 
worden zo geïnterpreteerd dat ze het 
eigen gelijk ondersteunen. Weten-25 

schappers die onwelgevallige feiten 
produceren, worden publiekelijk 
gedesavoueerd als onbetrouwbare 

noot 1 struggle for life: de strijd om het bestaan. De term werd bekend door Darwin die erop 

wees dat alleen de sterksten van de soort, degenen die kunnen overleven, blijven 

bestaan. 

noot 2 punctuated equilibrium: onderbroken evenwicht 

noot 3 boys will be boys: een Engelse uitdrukking die wordt gebruikt om te benadrukken dat 

mensen niet verrast moeten zijn als jongens of mannen op een ruwe of lawaaierige 

manier handelen, omdat dit deel uitmaakt van de mannelijke aard 

Pagina: 164Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1001-a-19-2-b 6 / 10 lees verder ►►►

figuren van wie onderzoeksbevin-
dingen als opgeleukte meningen 30 

moeten worden gediskwalificeerd. 
Slim gekozen etiketten ondermijnen 
de geloofwaardigheid van deskun-
digen. Dan heet een arbeidsmarkt-
deskundige ineens een ‘linkse eco-35 

noom’, wordt een integratiedeskun-
dige weggezet als ‘rechtse socioloog’ 
of zitten klimaatwetenschappers in 
een ‘ivoren toren’. 
(3) Het kaltstellen1) van wetenschap-40 

pers legt politici geen windeieren. 
Een deel van het kiezersvolk herkent 
zich immers niet in de objectieve 
werkelijkheid zoals die tot uitdrukking 
komt in onderzoeken. Het land kan 45 

wel steeds veiliger geworden zijn, 
toch voelen veel mensen zich steeds 
onveiliger. Het levert electoraal soms 
meer op deze mensen naar de mond 
te praten dan hen als volwaardige 50 

burgers te behandelen en serieus 
met hen in debat te gaan. 
(4) Intussen wordt het gezag van de 
wetenschappen steeds verder 
ondergraven. Anti-intellectualisme is 55 

natuurlijk altijd een goede voedings-
bodem geweest voor populistische 
volksmenners, maar toch is de on-
beschaamdheid waarmee sommige 
politici de feitenvrije politiek om-60 

armen, nu gevaarlijker dan ooit. De 
wereld is complex en gevaarlijk. Door 
wetenschappers te ondermijnen, ont-
nemen politici burgers en beleids-
makers de meest betrouwbare wijze 65 

waarop ze inzicht kunnen krijgen in 
de feitelijke werkelijkheid. 
(5) Het wordt daarom tijd dat weten-
schappers die neergeworpen hand-
schoen eens opnemen. Gelukkig 70 

kunnen zij zelf best iets doen om het 
gezag waarmee ze spreken, te her-
stellen. Ten eerste door openheid te 
betrachten. Immers, mensen die 
wetenschappers andere dan louter 75 

wetenschappelijke motiveringen 
toedichten, hebben gewoon een 
punt. Wetenschappers zijn ook maar 
gewoon mensen, met meningen, 
vooroordelen, belangen, en politieke 80 

voorkeuren. Burgers voelen dat heus 
aan en politici maken er gebruik van. 
(6) En dus moeten wetenschappers 
toegeven dat zij zelf bevooroordeeld 
zouden kunnen zijn. Maar ze mogen 85 

ook met zelfverzekerdheid volhouden 
dat het wetenschappelijk forum als 
geheel zo waardenvrij als mogelijk is. 
Wat is wetenschap immers anders 
dan een georganiseerde inspanning 90 

om vermoedens te toetsen aan de 
werkelijkheid? Wetenschappers moe-
ten uitleggen dat ze elkaar niet op de 
inhoud van hun ideeën controleren, 
maar op de wijze waarop ze hun be-95 

denksels toetsen aan de werkelijk-
heid. Onderzoeken worden gerepli-
ceerd, nagerekend, en bediscus-
sieerd. Zo ontstaat een steeds ver-
fijnder begrip van de wijze waarop de 100 

wereld werkelijk werkt. Persoonlijke 
meningen sneuvelen in dit spel al 
gauw als ze niet door cijfers worden 
ondersteund. 
(7) Wetenschappers zouden zich 105 

publiekelijk moeten beperken tot uit-
spraken waarover in het wetenschap-
pelijk forum een redelijke mate van 
overeenstemming bereikt is. Natuur-
lijk: het trage karakter van de weten-110 

schappelijke consensusvorming staat 
op gespannen voet met de media-
logica en het verlangen van politici 
snel antwoorden te vinden. Maar het 
is van groot belang voor het gezag 115 

van de wetenschappen weerstand te 
bieden aan de druk om dan maar 
snel iets te roepen. Als wetenschap-
pers al iets moeten zeggen op basis 
van een enkel onderzoek, dan 120 

zouden ze onvermoeibaar de nodige 
kanttekeningen moeten plaatsen bij 
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de opgevoerde bewijsvoering. Zo kan 
men voorkomen dat journalisten of 
politici op een oneigenlijke wijze met 125 

minder stevige wetenschappelijke 
bevindingen aan de haal gaan. 
(8) Er is geen beter alternatief. Ja-
zeker, wetenschap is onvolmaakt. 
Gegevens zijn onvolkomen en de 130 

wijze waarop wetenschappers con-
clusies kunnen trekken op basis van 
wat ze observeren, is onderwerp van 
voortdurend wetenschapsfilosofisch 
debat. Bovendien: er zijn nogal wat 135 

interessante vragen die we niet met 

wetenschappelijke methoden kunnen 
beantwoorden, bijvoorbeeld over hoe 
het voelt om vluchteling of werkloze 
of kansloze jongere te zijn. Weten-140 

schappers zijn zelf vaak de eersten 
om dat toe te geven. Maar de onder-
kenning van de beperkingen van de 
wetenschappelijke methode mag ons 
er niet van weerhouden vast te stel-145 

len dat die methode de beste wijze is 
om tot een bepaald soort kennis te 
komen. Dat is belangrijk: de werke-
lijkheid laat zich niet straffeloos 
negeren.150 

 
 naar: Mark Levels  
 uit: NRC, 18 augustus 2016 
 

 
 

Tekst 3 

 

Kunnen we normaler doen over eten? 
 
(1) Eten is politiek. Of het nu gaat om 
de technologie achter ons eten (E-
nummers, klonen, genetische modi-
ficatie van gewassen), de gezond-
heidsrisico’s bij de productie van ons 5 

eten (de dioxinecrisis, de EHEC-
epidemie, de gekkekoeienziekte,  
Q-koorts) of de voorlichting over ons 
eten (wanneer mogen bedrijven 
voedsel aanprijzen als gezond?). 10 

(2) Eten gaat ons allemaal aan en 
daarmee is het dus ook een politieke 
kwestie. Zoals vaker wordt de 
vooruitgang diep gewantrouwd. Er is 
heimwee naar de kleine boer, naar 15 

‘eerlijk eten’ waar niet mee gerom-
meld is. Dat die kleine boer toch een 
stuk minder monden kon voeden dan 
de huidige industrie, wordt gemaks-
halve vergeten. 20 

(3) Boeren hebben van oudsher een 
innige relatie met de overheid. Er zijn 
weinig sectoren die wereldwijd zo-
veel subsidie toegestopt krijgen als 
de agrarische. Een super-25 

enthousiaste geldschieter is Europa. 
Als je de Europese Unie definieert 
aan de hand van haar uitgaven, dan 
is Brussel een immense subsidiever-
strekker aan de agrarische sector: 30 

ruim 50 miljard euro. 
(4) Wantrouwen van consumenten en 
een krachtige lobby van boeren 
maken voedsel een markt die zucht 
onder de overbemoeienis van de 35 

overheid. Regels, betutteling, beleid 
dat zwalkt, het hoort er allemaal bij. 
Geen wonder, als zowel consumen-
ten als producenten politici plat-
walsen met verzoeknummers. 40 

noot 1 kaltstellen: neutraliseren, uitschakelen 
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(5) Als een overheid eenmaal begint 
met geld uitdelen, dan schreeuwen 
de ontvangers voortdurend om meer 
hulp. Toen Rusland onze komkom-
mers niet meer bliefde in 2011, toen 45 

Rusland nog veel meer van onze 
oogsten niet bliefde in 2014, telkens 
klonk het: overheid, spring bij! 
(6) Onlangs vroegen de Europese 
boeren weer om geld, in Brussel. 50 

Varkensboeren hebben het zwaar en 
willen steun. En melkboeren zijn bij 
nader inzien toch niet zo blij met het 
afschaffen van het melkquotum1). De 
Nederlandse boeren juichten 55 

afschaffen toe; konden ze eindelijk 
ook eens de wereldmarkt veroveren. 
Maar nu is er natuurlijk te veel melk, 
stort de melkprijs in, werken boeren 
onder hun kostprijs en willen ze hulp 60 

van de overheid. Tja, zo ken ik er ook 
nog wel een paar. 
(7) “De wereldeconomie is een on-
geleid projectiel. Belangrijke secto-
ren, als voedsel, hebben regulering 65 

nodig”, zei de voorman van de melk-
veehouders in de NRC. Maar, beste 
meneer, dat geldt voor alle bedrijven. 
Dan kunnen belastingbetalers élk 
bedrijf gaan compenseren, wanneer 70 

de wereldeconomie even de verkeer-
de kant op gaat. 

(8) Op- en neergang hoort echt bij de 
economie en dus bij ondernemen. En 
de financiële neergangen zal je echt 75 

zelf moeten opvangen, ook als boer 
(hoge uitzonderingen daargelaten). 
Neem bijvoorbeeld een fabrikant van 
chipmachines: die is niet anders 
gewend. Daar is het ook hollen of 80 

stilstaan: óf het bedrijf kan niet 
genoeg machines maken om de 
vraag bij te benen, óf het zit met veel 
te veel machines die niemand wil 
hebben. Normale tijden kent het 85 

nauwelijks. Op grillige markten  
hebben boeren geen monopolie. 
(9) Er is nog een argument tegen al 
die hulp: je beloont slecht gedrag en 
straft de verstandige ondernemer. 90 

Elke keer dat de overheid zielige 
boeren redt die geen buffer aanleg-
den voor slechte tijden, staat de 
ondernemer die wel een buffer aan-
legde, voor gek. Die kijkt de volgende 95 

keer wel uit: hij kan net zo goed meer 
risico nemen, want “de overheid redt 
je toch wel”. Met elke ronde hulp 
zullen er dus minder boeren zijn die 
voor zichzelf kunnen zorgen. Van mij 100 

mag de markt voor voedsel dus een 
stuk normaler worden, of moet ik 
zeggen: gezonder?

 
naar Marieke Stellinga 
bron: NRC, 15 september 2015 
 

 
 

noot 1 In de Europese Unie was tussen 1984 en 2015 met behulp van melkquota beregeld 

hoeveel koemelk per boerderij mocht worden geproduceerd. 
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Tekst 4 

 

Darwin zou het nu ook samen doen 
 

(1) In 1839 ontving de Engelse 
wetenschapper Charles Darwin een 
uitvoerige brief van de Duitse geo-
graaf Alexander von Humboldt (in het 
Frans) waarin deze tal van eigen 5 

observaties over klimaat en soorten 
toetst aan die van Darwin. In de loop 
van zijn leven verstuurde Charles 
Darwin 6.500 brieven en hij ontving 
er 7.500. Hij correspondeerde met 10 

alle grote Europese geleerden van 
zijn tijd. Darwin werkte echter, zoals 
zijn tijdgenoten, grotendeels alleen 
en met eigen geld. Zijn correspon-
dentie, nu ondergebracht in een digi-15 

taal archief (www.darwinproject.ac. 
uk), laat zien hoezeer uitwisseling 
met anderen van belang was voor 
zijn ideeënvorming. Sommige brie-
ven, zoals die van Humboldt, waren 20 

in feite een wetenschappelijk artikel 
avant la lettre1). 
(2) Sinds de tijd van Darwin is er veel 
veranderd. Wetenschap is steeds 
meer samenwerking geworden en 25 

steeds vaker is het geld voor die 
samenwerking de doorslaggevende 
factor. Een van de best bewaarde 
geheimen van de Europese integratie 
is het succes van de wetenschappe-30 

lijke samenwerking. Dat succes 
bestaat uit verschillende dimensies. 
Er is veel geld beschikbaar voor 
wetenschap en innovatie. Het Euro-
pese subsidieprogramma Horizon 35 

2020 heeft 80 miljard te verdelen 
over zeven jaar. Open toegang tot 
wetenschappelijke publicaties is daar 
onderdeel van, zodat onderzoekers 
gratis toegang hebben tot de meest 40 

recente wetenschappelijke inzichten. 
(3) Dit Europese kaderprogramma 

bereikt zijn zevende vijfjarenfase. De 
Europese academies voor weten-
schap werken samen, net als natio-45 

nale financiers. Er zijn beurzen voor 
onderzoekers en er bestaan tal van 
Europese instituties voor weten-
schap, zoals de European Science 
Foundation en de European 50 

Research Council, die zich richten op 
onderzoekers van de hoogste kwali-
teit en die bedragen uitkeren die in 
de miljoenen kunnen lopen. 
(4) Het belangrijkste: de financiering 55 

dwingt landen samen op te trekken, 
waardoor een groot aantal instel-
lingen wordt blootgesteld aan ge-
avanceerde methoden van werken. 
Dat laatste slaat niet alleen op mo-60 

derne apparatuur, maar ook op de 
beoordeling van de staf en het 
scheiden van politiek en wetenschap. 
Ik heb ooit in het wetenschappelijke 
bestuur gezeten van een Spaanse 65 

onderzoeksorganisatie en zal niet de 
verbazing van mijn medebestuurs-
leden vergeten toen ik vertelde dat je 
in Nederland geen lid van een partij 
hoefde te zijn om het te schoppen tot 70 

instituutsdirecteur. 
(5) Er zijn wel punten van zorg, zoals 
de Europese bureaucratie: ook al 
wordt er gestreefd naar vereenvoudi-
ging, toch zijn wetenschappers nog 75 

altijd veel tijd kwijt aan het opstellen 
van aanvragen en eenmaal toege-
wezen gelden worden aan strikte 
controle onderworpen. Daarnaast 
bestaat er een meestal onuit-80 

gesproken conflict tussen kwaliteit en 
evenredige verdeling: als kwaliteit de 
enige norm was, dan zouden rijke 
landen het meeste geld krijgen omdat 
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zij meer en langer in wetenschap 85 

hebben geïnvesteerd. Dit wordt deels 
opgevangen door speciale stimule-
ringsprogramma’s voor minder-
bedeelde landen. Tot slot steunt het 
hele systeem van beoordeling en 90 

toekenning van fondsen grotendeels 
op het vrijwillige werk van onderzoe-
kers die elkaars werk beoordelen. 
Gezien de procedures is het niet 
denkbeeldig dat de bereidheid om tijd 95 

te investeren in dit systeem van peer-
review2) afneemt. Hiervoor is geen 
eenvoudige remedie, omdat het 
honoreren van nu nog vrijwillige 
beoordelingen het systeem veel 100 

duurder zou maken. 

(6) Dit zijn muizenissen vergeleken 
bij de resultaten. Onderzoek is geen 
kwestie meer van vermogende 
individuen, zoals in Darwins tijd, en 105 

ook geen nationale activiteit, maar 
een spinnenweb van instellingen en 
onderzoeksgroepen. Zonder Europa 
geen goed onderzoek, zonder onder-
zoek geen sterk Europa. We moeten 110 

het hebben van onze collectieve 
intelligentie en intellectuele uitwisse-
ling. Daarin zit de crux: in een 
Europese bevolking van 500 miljoen 
mensen is de basis voor de top-115 

talenten en creativiteit veel breder 
dan in een land met zeventien 
miljoen inwoners. 

 
naar: Louise O. Fresco  
uit: NRC Handelsblad, 23 april 2014 

 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 
 

noot 1 avant la lettre: vóór het begrip waar het om gaat, al bestond 

noot 2 peerreview: beoordeling door collega’s uit de eigen beroepsgroep 

einde  

Pagina: 169Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Correctievoorschrift VWO 

2019 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 
 

3 Vakspecifieke regels 
 

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 
4 scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in 
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 
Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden 
gerekend. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De fouten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van de 
inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd en de daarbij behorende 
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aftrekpunten dienen bij de laatste beoordelingscomponent uit het 
correctievoorschrift te worden genoteerd. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende 
aftrekregeling te worden gehanteerd: 
0 fouten   0 
1 fout of 2 fouten 1 
3 of 4 fouten  2 
5 of 6 fouten  3 
7 of meer fouten 4 
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden 
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, 
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor 
antwoorden op deze open vragen beperkt. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 

2 Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

Tekst 1  De evolutie leert ons geen moraal 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 16 
 

 2 C      1 
 

 3 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Evolutie verloopt zeer langzaam 1 
• De oorsprong van menselijke eigenschappen moet dus te vinden zijn 

bij apen / bij andere dieren  1 
• Dat geldt ook voor moreel gedrag 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 4 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
 
standpunt < al gegeven > Volgens De Waal is het gedrag van apen 

een voorbeeld voor de mens. 
weerlegging Het gedrag van apen duidt niet op empathie, maar op 

zelfzucht / Apen dekken zich in tegen agressie. 
conclusie De natuur / het dierenrijk biedt ons geen voorbeeld / 

aanknopingspunt voor moraal. 
aanbeveling Beter is het om te onderzoeken hoe de mens tot een 

moreel wezen is geëvolueerd.  
 
per juist benoemd element  1 
  
 Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens De Waal laten apen zich leiden door eerlijkheid en 

empathie/verzoening/troost 1 
• Volgens de tekst dekken apen zich in tegen angst voor agressie/ 

geweld / willen apen met hun gedrag agressie vermijden 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica.  
 

 6 C      1 
 

 7 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Alinea 11 en 12 van tekst 1: (We kunnen niets leren van de natuur): 

kijk maar naar Hume / daar waarschuwde Hume ook al voor  1 
• Tekstfragment: (We kunnen wel leren van de natuur): kijk maar naar de 

(resultaten van de) neurowetenschappen  1 
 
 Beoordeel de spelling.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het betreft argumentatie op basis van autoriteit 1 
• Deze argumentatie is wel overtuigend, omdat ze gebaseerd op de 

overtuiging van veel deskundigen in de neurowetenschappen  1 
 
of 
 
• Het betreft argumentatie op basis van autoriteit 1 
• Deze argumentatie is niet overtuigend, omdat wel de werkwijze van de 

deskundigen op het betreffende vakgebied wordt beschreven, maar 
niet de conclusies / omdat de deskundigen verbanden zien die nog 
aangetoond moeten worden  1 

 
of 
 
• Het betreft argumentatie op basis van vergelijking 1 
• Deze argumentatie is wel overtuigend, want als je mensen met ratten 

kunt vergelijken, is de vergelijking van mensen met apen zeker 
aanvaardbaar  1 

 
of 
 
• Het betreft argumentatie op basis van vergelijking 1 
• Deze argumentatie is niet overtuigend, want de vergelijking tussen 

mensen en ratten is van geheel andere orde / omvat veel meer 
verschillen dan de vergelijking van mensen met apen  1 
 

 Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het betreft argumentatie op basis van vergelijking 1 
• De argumentatie is wel overtuigend, omdat onderzoek laat zien dat 

mensen en apen evenveel neuronen in hun hersenen hebben / omdat 
een mensenbrein zich niet onderscheidt van een groot apenbrein  1 

 
of 
 
• Het betreft argumentatie op basis van vergelijking 1 
• De argumentatie is niet overtuigend, omdat het menselijk brein en het 

apenbrein weliswaar fysiek op elkaar lijken, maar dat zegt niets over 
het bestaan van emoties bij dieren / maar daarmee zijn emoties bij 
dieren nog niet aangetoond  1 

 
 Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 10 maximumscore 2 
 
 Chomsky Levinson 
bij wie 
ontstaan? 

alleen bij de mens bij mensachtigen  

wanneer 
onstaan? 

ongeveer 100.000 
jaar geleden 

meer dan 60.000 jaar 
geleden  

 
indien vier elementen goed 2 
indien drie elementen goed 1 
indien twee of minder elementen goed 0 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 11 maximumscore 2 
Twee van onderstaande:  
− “vermakelijk tijdverdrijf” (regel 226) 
− “pseudowetenschappelijke” (regels 231-232) / “pseudowetenschap” 

(regels 235-236) 
− “verzinsels” (regels 232) 
− “ontmaskeren” (regel 236) 
 
voor maximaal twee elementen uit bovenstaande: 
per juist element   1 
 
 Beoordeel de spelling. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 C      1 
 

 13 D      2 
 

 14 maximumscore 2 
uitspraken 4 en 5 
 
per juiste uitspraak  1 
 

 15 C      1 
 

 16 maximumscore 3 
uitspraken 2, 4 en 6 
 
per juiste uitspraak  1 
 

 17 maximumscore 3 
1 F 
2 F 
3 W 
4 W 
5 W 
 
indien vijf goed   3 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 2  Nee, meneer de politicus, mijn statistieken zijn niet links 
 

 18 D      1 
 

 19 B      1 
 

 20 maximumscore 2   
De kern van een goed antwoord is: 
• Politici krijgen een groter electoraal gewin 1 
• Er vindt geen serieus debat meer plaats 1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Wetenschappers moeten openheid betrachten / toegeven dat ze soms 

bevooroordeeld zijn (alinea 5) 1 
• Wetenschappers moeten uitleggen dat ze elkaars ideeën niet op 

inhoud controleren, maar wel elkaars onderzoeksmethoden controleren 
(alinea 6) 1 

• Wetenschappers moeten zich beperken tot uitspraken waarover het 
wetenschappelijk forum het eens is / moeten kritische kanttekeningen 
plaatsen bij bewijsvoering op basis van een enkel onderzoek (alinea 7) 1 
 
Maximumlengte van het antwoord: 60 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 22 D      1 

 
 23 B      1 

 
 

Tekst 3  Kunnen we normaler doen over eten? 
 

 24 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
− nieuwe technologie die gebruikt wordt in de voedselindustrie 
− mogelijke gezondheidsrisico’s 
− (betwistbare) voorlichting over wat gezond is 
 
indien drie goed   2 
indien twee goed   1 
indien een of geen goed  0 
 

Beoordeel de spelling. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Andere bedrijfstakken krijgen deze hulp ook niet 1 
• Je straft er de verstandige ondernemer mee / Boeren zijn hierdoor 

minder geneigd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de 
bedrijfsvoering 1 

 
Ook goed is: 
• Als je iets geeft, blijven ze terugkomen 1 
• Risico lopen is inherent aan ondernemen 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 26 D      1 

 
 27 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
Melkveehouders worden vergeleken met 
• “alle bedrijven” (regel 68) / met andere ondernemers 1 
• en met een chipmachines-fabrikant (die ook met financiële 

golfbewegingen te maken heeft)  1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 28 maximumscore 3 
vijf van onderstaande: 
− “innige relatie” (regel 22) 
− “toegestopt” (regel 24) 
− “superenthousiaste (geldschieter)” (regels 25-26) 
− “immense subsidieverstrekker” (regels 29-30) 
− “betutteling” (regel 36) 
− “(beleid dat) zwalkt” (regels 36-37) 
− “platwalsen” (regels 39-40) 
− “verzoeknummers” (regel 40) 
− “geld uitdelen” (regel 42) 
− “schreeuwen (om meer hulp)” (regels 42-44) 
− “bliefde” (regel 45 en regel 47) 
 
indien vijf goed   3 
indien vier goed   2 
indien drie goed   1 
indien twee of minder goed  0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
De overheid moet niet voortdurend de voedselindustrie / de boeren 
subsidiëren. 
 
of  
 
Boeren moeten zelf hun bedrijfsrisico’s financieren.  
 

Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 

Tekst 4  Darwin zou het nu ook samen doen 
 

 30 C      1 
 

 31 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
− Er is open toegang tot wetenschappelijke publicaties. 
− Er zijn beurzen verkrijgbaar / Veel Europese instituties voor 

wetenschap keren hoge bedragen uit voor onderzoek. 
− Het maakt intensievere samenwerking mogelijk. 
 
Opmerking 
Niet goed rekenen:  
Het Europees subsidieprogramma ‘Horizon 2020’ heeft 80 miljard te 
verdelen over zeven jaar.  
 
voor maximaal twee elementen uit bovenstaande: 
per juist benoemd element  1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 32 C      1 
 

 33 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De toewijzing van subsidie gebeurt niet alleen op basis van kwaliteit  / 

Er is een (meestal onuitgesproken) conflict tussen kwaliteit en 
evenredige verdeling 1 

• De bereidheid om elkaars werk gratis te beoordelen / om mee te doen 
in het peerreviewsysteem zou kunnen afnemen  1 

 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 34 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Het beoogde effect is dat minderbedeelde/armere landen meer kansen 
krijgen / dat rijke landen niet nog meer voorsprong krijgen. 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 35 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het werk van Darwin voldoet aan de voorwaarde van intellectuele 

uitwisseling 1 
• Dat is af te leiden uit de correspondentie van Darwin met alle grote 

Europese geleerden van zijn tijd 1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 36 C      2 
 

 37 A      1 
 

 38 maximumscore 2 
2, 3 en 6 
 
indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien een of geen goed 0 
 
 

Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
 

 39 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik dienen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te 
worden gebracht volgens onderstaande aftrekregeling: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 VW-1001-a-19-2-c 14 lees verder ►►► 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 juni. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 Johan Bolhuis en Marcus Düwell, Trouw, zaterdag 23 april 2016 
tekst 2 Mark Levels, NRC, 18 augustus 2016 

(https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/18/nee-meneer-de-politicus-mijnstatistieken-zijn-niet-
links-3838884-a1516993) 

tekst 3 Marieke Stellinga, NRC, 15 september 2015 
tekst 4 Louise O. Fresco, NRC Handelsblad, 23 april 2014 
tekstfragment 1 ‘Mens-zijn, wat is dat?’ / interview met primatoloog Frans de Waal door Robert Dulmers, 

De Groene Amsterdammer, 3 november 2010 
tekstfragment 2 Berthold van Maris, ‘Hoe oud is de oertaal van alle mensen?, 

NRC, 16-17 maart 2018 

                  ei nde     VW-1001-a-19-2-c 15 

Pagina: 184Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW-1001-a-18-1-o 

Examen VWO 

2018 
tijdvak 1 

vrijdag 18 mei 2018 
13.30 -16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen.  
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald  
kunnen worden. 
 
Beantwoord de vragen in goedlopend Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer  
dan één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1, tekst 2 en tekst 3 hebben alle betrekking op hetzelfde thema en 
zijn geschreven naar aanleiding van een intern discussiestuk van het 
bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast vragen over iedere 
tekst afzonderlijk bevat dit examen ook enkele overkoepelende vragen 
over deze drie teksten.  
 
 

Tekst 1  Meer filosofie! 

 
Tekst 1 kan in drie achtereenvolgende delen worden onderverdeeld: 
deel 1: alinea 1 t/m 3 
deel 2: alinea 4 t/m 6 
deel 3: alinea 7  

1p 1 Welke uitspraak is het meest in overeenstemming met de strekking van 
deel 1? 
A Bij deskundigen bestaat de zorg dat robots de macht van mensen 

gaan overnemen. 
B Ontwikkelingen in de robotica zorgen ervoor dat robots het saaie werk 

kunnen doen.  
C Robots moeten menselijker worden gemaakt om ze onder controle te 

houden. 
D Robots roepen bij mensen meer weerzin op naarmate ze meer 

kunnen. 
 

1p 2 Welke uitspraak is het meest in overeenstemming met de strekking van 
deel 2? 
A De bijdrage van de geesteswetenschappen is nodig om brandende 

kwesties van deze tijd op te lossen.  
B De huidige regering zou zich in haar beleid meer moeten laten leiden 

door ethische dan door instrumentele waarden. 
C De kenniseconomie leidt tot een te eenzijdig technologisch 

wereldbeeld waarin geen plaats is voor filosofisch denken.  
D De technologie brengt mensen in een positie waarin ze steeds meer 

twijfelachtige beslissingen moeten nemen. 
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“Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn we op dit moment 
doodsbang voor terroristen, maar volgens mensen die het weten kunnen, 
is dat een lachertje.” (regels 1-5)  
Een kritisch lezer zou kunnen opmerken dat in tekst 1 niet op een 
passende manier wordt omgegaan met bronnen. 

1p 3 Welke kritiek kan deze kritische lezer hebben op het gebruik van bronnen 
zoals in dit citaat? 
Wat betreft het gebruik van bronnen lijkt sprake te zijn van  
A een laconieke houding, want in de rest van de tekst worden de 

“mensen die het weten kunnen” niet gespecificeerd. 
B een nonchalante houding, want in de tekst wordt niet duidelijk 

gemaakt waarop het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn onderzoek 
heeft gebaseerd. 

C een spottende houding, blijkend uit woorden zoals “volgens mensen 
die het weten kunnen” en “een lachertje”.  

D een vijandige houding, want in de tekst wordt de draak gestoken met 
een gezaghebbend instituut als het Sociaal en Cultureel Planbureau. 

 
“Hawking vindt dat we vast koloniën op andere planeten moeten stichten 
om de robots op tijd te kunnen ontvluchten, wat zijn waarschuwing helaas 
meteen weer in het domein van de sciencefiction plaatst.” (regels 37-42)  

1p 4 Leg uit waarom het in het licht van de tekst betreurenswaardig is dat 
Hawkings waarschuwing in het domein van de sciencefiction kan worden 
geplaatst.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 

1p 5 Wat is de belangrijkste functie van alinea 4 in de gedachtegang van 
tekst 1? 
A de lezer ervan bewustmaken dat moderne technologieën ons 

confronteren met ingewikkelde morele vraagstukken 
B de lezer ervoor waarschuwen dat sommige moderne technologieën te 

ver doorslaan en waakzaamheid geboden is 
C de lezer informeren over de vergevorderde staat van enkele heden-

daagse technologieën met behulp van voorbeelden 
D de lezer laten nadenken over moderne technologieën en 

uiteenlopende visies daarop 
 

1p 6 Welk (impliciet) verwijt wordt in alinea 7 aan de overheid gemaakt inzake 
de opheffing van de faculteit filosofie aan de Erasmus Universiteit? 
A De overheid bezuinigt te weinig op opleidingen die overbodig zijn. 
B De overheid misgunt veel studenten een bij uitstek populair bijvak.  
C De overheid ontmoedigt studenten filosofie als bijvak te kiezen. 
D De overheid ziet universitair onderwijs in filosofie als overbodige luxe. 
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1p 7 Wat is het belangrijkste doel van tekst 1?  
A de lezer erover laten nadenken of de instrumentele visie van de 

overheid inzake wetenschap tekortschiet bij grote ethische kwesties 
en of een filosofische visie hierbij noodzakelijk is  

B de lezer ervan doordringen dat de wetenschap niet buiten de geestes-
wetenschappen kan, omdat nieuwe technologieën ons voor 
ingewikkelde ethische vraagstukken stellen  

C de lezer op de hoogte brengen van de opkomst van nieuwe 
technologieën die complexe ethische vragen met zich meebrengen 
waarop het antwoord nog niet is gegeven 

D de lezer waarschuwen voor allerlei nieuwe toepassingen die de 
mensheid in haar bestaan zullen bedreigen, omdat alle ethische 
consequenties nog niet te overzien zijn 

 
 

Tekst 2  Minder economie, meer filosofie  

 
2p 8 Leg uit waarom in tekst 2 zo nadrukkelijk gesteld wordt dat de Erasmus 

Universiteit Rotterdam vernoemd is naar “een van Nederlands grootste 
filosofen” (regels 25-26).  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 

3p 9 Vat alinea 2, 3 en 4 van tekst 2 samen. Besteed aandacht aan zowel het 
beschreven verschijnsel als het standpunt dat daarover in de tekst wordt 
ingenomen.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden.  
 
“men kent overal de prijs, maar nergens meer de waarde van.”  
(regels 151-152) 

1p 10 Leg uit wat er, gelet op de rest van de tekst, met deze zin wordt bedoeld.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden.  
 
In alinea 1 van tekst 2 wordt gesteld dat de overheid opleidingen met een 
laag privaat rendement, maar hoog maatschappelijk rendement niet mag 
laten uitsterven.  

3p 11 Noem de drie argumenten die hiervoor worden genoemd in het tekst-
gedeelte van alinea 6 tot en met 10; gebruik geen voorbeelden.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 

Pagina: 188Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1001-a-18-1-o 5 / 10 lees verder ►►►

‘De overheid subsidieert daarmee vele, zeer grote opleidingen waarvan 
positieve externe effecten onaannemelijk zijn, zoals economie, recht en 
psychologie.’ (regels 121-126) 

1p 12 Wat wordt er, bezien in het licht van tekst 2, met deze zin bedoeld?  
Opleidingen zoals economie, recht en psychologie 
A hebben meer private dan maatschappelijke waarde.  
B investeren niet in ‘Bildung’, intellectuele vorming. 
C zijn economisch ondoelmatig en relatief kostbaar. 
D zouden het ook zonder overheidssubsidie wel redden. 
 

1p 13 Welke drie functies zijn achtereenvolgens toe te kennen aan alinea 11 
van tekst 2? 
A beoordeling, hypothese en uitwerking 
B conclusie, bewijsvoering en aanbeveling 
C probleemstelling, oplossing en conclusie 
D samenvatting, gevolgtrekking en advies 
 

2p 14 Welke van onderstaande zinnen geeft het beste de hoofdgedachte van 
tekst 2 weer? 
A Beleidsmakers beginnen te beseffen dat de bezuinigingen op de 

geesteswetenschappen uiteindelijk meer kosten dan dat ze opleveren.  
B De huidige vorm van financiering van het hoger onderwijs leidt tot het 

verdwijnen van maatschappelijk relevante studies. 
C De overheid en universiteiten moeten meer oog krijgen voor de 

culturele en maatschappelijke waarde van de geesteswetenschappen.  
D Universiteiten moeten beseffen dat ze de arbeidsmarkt kunnen 

bedienen door zich meer in te spannen voor behoud van ons culturele 
erfgoed. 

 
 

Tekst 3  Filosoof, ga naar Delft!  

 
Een schrijver kan in de inleiding van een tekst op verschillende manieren 
de aandacht van de lezers proberen te trekken.  

1p 15 Welke van de onderstaande middelen wordt in alinea 1 van tekst 3 vooral 
gebruikt? 
A bij de actualiteit aansluiten 
B een onverwachte vergelijking maken  
C een relevante anekdote vertellen 
D het belang van het onderwerp benadrukken 
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1p 16 Waarom zijn de in tekst 3 opgevoerde opiniemakers en columnisten 
volgens deze tekst tegen de voorgenomen reorganisatie en sluiting van 
enkele faculteiten filosofie? 
Opiniemakers en columnisten zouden blijkens de tekst vinden dat 
A de huidige bètawetenschappers moeten leren om zelfstandig de ‘Grote 

Vragen’ te stellen en te beantwoorden. 
B de huidige bezuinigingen op de geesteswetenschappen leiden tot de 

teloorgang van de kenniseconomie. 
C de huidige regering alle wetenschappen schrapt die gelden als 

onnuttig en als overbodig. 
D de huidige technologische ontwikkelingen door 

geesteswetenschappers geduid moeten worden. 
 
In tekst 3 worden verschillende argumenten gebruikt om uit te leggen dat 
de voorgenomen reorganisatie en sluiting van de faculteit filosofie in 
Rotterdam niet zo kwalijk is als ze lijkt.  

4p 17 Noem vier van deze argumenten.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 

1p 18 Welk kopje past het best boven alinea 4 van tekst 3? 
A De overbodigheid van de geesteswetenschappen 
B Het belang van het stellen van de ‘Grote Vragen’ 
C Opkomst en implicaties van de robot in de arbeidsmarkt  
D Over de grenzen van het eigen vak heen kijken 
 
Uit tekst 3 blijkt een mening die tegengesteld is aan die van opiniemakers 
en columnisten. Dit verschil van mening blijkt ook uit het ironische 
taalgebruik in tekst 3.  

4p 19 Noem zeven woorden of woordgroepen uit alinea 4 die als ironisch op te 
vatten zijn.  
 

2p 20 Geef een samenvatting van alinea 5 van tekst 3.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
 

Overkoepelende vragen bij tekst 1, 2 en 3  

 
In tekst 1, tekst 2 en tekst 3 worden de geesteswetenschappen en hun 
betekenis voor de wetenschap en de samenleving besproken vanuit 
verschillende invalshoeken.  

3p 21 Geef voor elk van de teksten afzonderlijk aan wat voor rol erin wordt 
toegekend aan de geesteswetenschappen.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
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In tekst 2 komen onder andere de volgende thema’s aan de orde: 
1 de externe effecten van opleidingen  
2 de subsidiëring van grote opleidingen 
3 het belang van de geesteswetenschappen  
4 het gebrek aan politieke beroering 
5 het geringe aantal studenten bij opleidingen  
6 het mogelijk verdwijnen van kleine opleidingen  

2p 22 Noteer de nummers van de vier thema’s die ook in tekst 3 aan de orde 
komen. 
 
“En dat terwijl studies met grote externe effecten dreigen te verdwijnen 
door een gebrek aan publiek geld.” (tekst 2, regels 139-142) 
In bovenstaand citaat uit tekst 2 wordt een algemene ontwikkeling 
gesignaleerd die in tekst 1 wordt gespecificeerd.  

1p 23 Citeer uit alinea’s 6 en 7 van tekst 1 de zin waarin die specificatie is 
vervat. 
 
Uit tekst 2 en tekst 3 blijken volstrekt verschillende opvattingen over de 
reorganisaties bij de geesteswetenschappen.  

1p 24 Citeer uit alinea 4 en 5 van tekst 3 het zinsgedeelte dat in dit opzicht het 
sterkst contrasteert met de strekking van tekst 2.  
 
In tekst 2 en tekst 3 worden ontwikkelingen in het onderwijsbeleid 
besproken die de geesteswetenschappen raken. Beide teksten stellen een 
hoofdprobleem aan de orde, wijzen de veroorzaker ervan aan en bieden 
een oplossing voor dit probleem.  

5p 25 Geef voor elk van de teksten aan wat het hoofdprobleem is, wie de 
veroorzaker is en hoe dit probleem volgens de tekst kan worden opgelost. 
Neem daartoe de cijfers uit onderstaand schema over en noteer 
daarachter de antwoorden. 
 

 hoofdprobleem veroorzaker van dit 
probleem 

belangrijkste 
oplossing 

tekst 2 1 
 

2 3 

tekst 3 het denken in 
academische hokjes  

4 5 
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Tekst 4  Wat is slim? 

 
1p 26 Welk verband bestaat er in tekst 4 tussen alinea 1 en 2? 

Alinea 2 bevat 
A een aanleiding en een verslag van onderzoek naar aanleiding van de 

anekdote in alinea 1. 
B een constatering en een conclusie naar aanleiding van het voorbeeld 

in alinea 1. 
C een verslag van onderzoek en een constatering naar aanleiding van 

de probleemstelling in alinea 1. 
D een voorbeeld en een stelling naar aanleiding van de vraagstelling in 

alinea 1. 
 

2p 27 Wat is de hoofdgedachte van het tekstgedeelte dat bestaat uit alinea 3 en 
4?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden.  
 

2p 28 Welke twee consequenties zou het besproken onderzoek van Dweck 
blijkens alinea 3 en 4 van tekst 4 moeten hebben voor docenten?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 
“Dan heeft het nog wel wat te doen.” (regels 99-100)  

1p 29 Wat zou het ministerie van Onderwijs moeten doen om excellentie te 
stimuleren, gelet op het slot van de tekst? 
Het ministerie van Onderwijs zou moeten stimuleren dat 
A de samenleving op de hoogte gebracht wordt van de uitkomsten van 

Dwecks onderzoek. 
B docenten veel meer handelen volgens de uitkomsten van Dwecks 

onderzoek.  
C faalangstige leerlingen met een hoog IQ beter scoren dan ijverige 

leerlingen met een niet zo hoog IQ. 
D talentvolle leerlingen hun schoolloopbaan succesvol kunnen afmaken. 
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Op het gebied van talentontwikkeling is men volgens tekst 4 door 
onderzoek tot een ander inzicht gekomen. 

2p 30 Welke veranderingen zijn er ten aanzien van de gedachte achter 
succesvol zijn op school?  
Neem de cijfers uit onderstaand schema over en noteer daarachter de 
antwoorden.  
 

 huidig inzicht inzicht volgens 
Dweck  

Je wordt excellent 
doordat  

je slim bent 1 

Intelligentie bezit je vanaf je 
geboorte 

2 

 
 
In alinea 3 van tekst 4 wordt een vergelijking gemaakt met godin 
Aphrodite en het standbeeld dat Pygmalion had gemaakt. 

2p 31 Leg deze vergelijking uit.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
In alinea 5 wordt de vraag gesteld: “Hadden sommige steigerbouwers dan 
jurist, bankier of leraar kunnen worden?” (regels 79-81) 

2p 32 Onder welke twee voorwaarden zou blijkens alinea 5 het antwoord op 
deze vraag bevestigend zijn?  
 
De titel van tekst 4, ‘Wat is slim?’ is, gelet op de strekking van de tekst, op 
verschillende manieren te parafraseren. 

2p 33 Geef twee mogelijke parafrases. Geef antwoord in een of meer volledige 
zinnen. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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tekstfragment 1  
 
Excellentie 
 
(1) Het Nederlandse onderwijs helpt kinderen hun talenten te ontwikkelen. 
Alle kinderen hebben talenten, maar een klein deel van de leerlingen 
heeft zo veel potentieel dat met de juiste stimulatie en oefening dit kind 
kan uitgroeien tot een waar toptalent. In het verleden ging de aandacht in 
het Nederlandse onderwijs vooral uit naar leerlingen met achterstanden. 
Dit blijkt ook uit internationaal onderzoek. Nederland scoort 
bovengemiddeld in internationale vergelijkingen, maar de echte top doet 
het in Nederland minder goed dan in veel andere landen. 
(2) Excellentie geniet de laatste jaren toenemende aandacht. Het is een 
thema dat in de kwaliteitsagenda’s van alle onderwijssectoren is 
opgenomen. Niet alleen moet iedereen een bepaald basisniveau halen, 
maar die kinderen die over grote talenten beschikken, moeten de kans 
krijgen om werkelijk te kunnen excelleren. Het gaat hierbij in eerste 
instantie om excellentie op cognitief vlak, maar ook excellentie op artistiek 
of sportief vlak heeft beleidsmatig de aandacht. 
 
naar een website van het Ministerie van Onderwijs (OCW) over actuele 
vraagstukken in het onderwijs 
 
 
In zowel tekstfragment 1 als tekst 4 is er een visie op het begrip talent te 
vinden.  

1p 34 Welke overeenkomst is er tussen beide visies op het begrip talent?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 

2p 35 Welk verschil in visie is er tussen tekstfragment 1 en tekst 4 als het gaat 
om het bevorderen van talent?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Tekst 1 

 
Tekst 1, tekst 2 en tekst 3 hebben alle betrekking op hetzelfde thema en zijn 
geschreven naar aanleiding van een intern discussiestuk van het bestuur van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast vragen over iedere tekst afzonderlijk 
bevat dit examen ook enkele overkoepelende vragen over deze drie teksten.  
 

Meer filosofie! 
 
(1) Volgens het Sociaal en Cultureel 
Planbureau1) zijn we op dit moment 
doodsbang voor terroristen, maar vol-
gens mensen die het weten kunnen, 
is dat een lachertje. Ons bedreigt een 5 

veel groter gevaar: robots. 
(2) Een paar maanden geleden waar-
schuwde een van onze bewinds-
lieden dat robots de arbeidsmarkt 
veroveren. Ze zijn “goedkoop, snel, 10 

nooit ziek, werken 24 uur per dag, 
vragen nooit om loonsverhogingen, 
worden niet vertegenwoordigd door 
vakbonden en staken niet.” Deze 
minister maakte zich vooral zorgen 15 

over de dreigende werkloosheid van 
laaggeschoolden wanneer robots het 
eenvoudige werk overnemen. Maar 
het duurt niet lang meer of je wordt 
beter geopereerd door een machine 20 

dan door een chirurg. Iedereen wordt 
bedreigd. 
(3) En dan? Hoe gaat onze maat-
schappij eruitzien? Er liggen nog veel 
heftiger doemscenario’s in het ver-25 

schiet. Vorige week waarschuwde de 
Britse natuur- en wiskundige Stephen 
Hawking voor een catastrofe: in de 
toekomst zullen robots niet alleen 
ons werk overnemen, maar alles. 30 

Wanneer machines voor zichzelf 
gaan denken, kunnen ze de mens 
gemakkelijk overtroeven – en zelf 
nog weer intelligentere systemen ont-
wikkelen. Voor je het weet, is de 35 

mens compleet overbodig geworden. 
Hawking vindt dat we vast koloniën 
op andere planeten moeten stichten 

om de robots op tijd te kunnen ont-
vluchten, wat zijn waarschuwing 40 

helaas meteen weer in het domein 
van de sciencefiction plaatst. Ook 
Tesla2)-oprichter Elon Musk waar-
schuwt steeds voor een opstand van 
de machines. En in zijn bestseller 45 

Superintelligence roept de filosoof 
Nick Bostrom op kunstmatige intelli-
gentie te ‘vullen’ met menselijke 
waarden, zodat we in de toekomst 
niet geconfronteerd worden met 50 

geniale machines die er een onmen-
selijke logica op nahouden. 
(4) Maar welke menselijke waarden? 
Nieuwe technologie stelt ons voort-
durend grote vragen. Geen tech-55 

nische vragen, maar ethische vragen. 
Wat is juist, wat is menselijk, wat is 
natuurlijk? Hoe ver mag je gaan? In 
deze krant verscheen een uitdagend 
opiniestuk van Annemarie 60 

Haverkamp, moeder van een ernstig 
gehandicapte zoon, waarin ze zich 
verzet tegen het bijna “pastorale 
beeld van inschikkelijke gehandicap-
ten die per definitie lief, vrolijk en 65 

simpel zijn.” Er is nu een verbeterde 
prenatale test beschikbaar, waardoor 
chromosomale afwijkingen bij een 
ongeboren kind gemakkelijker (en 
veiliger) kunnen worden vastgesteld. 70 

Hoe populair programma’s als Down 
with Johnny, SynDROOM en Down 
for Dummies ook zijn, wanneer 
ouders te horen krijgen dat hun kind 
waarschijnlijk met Down geboren zal 75 

worden, besluiten velen van hen tot 
abortus. Volgens critici koersen we af 
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op een Brave New World3) zonder 
enige menselijke oneffenheid. Het is 
ook al mogelijk een aangeboren 80 

neiging tot gewelddadig gedrag te 
detecteren – meteen ingrijpen dus? 
(5) In een nieuw boek, The Meaning 
of Human Existence, zegt de wereld-
beroemde bioloog Edward O. Wilson 85 

het onomwonden: de wetenschap 
kan niet zonder de geestesweten-
schappen. De humaniora zijn geen 
franje, geen geldverslindend en on-
nuttig vermaak voor mensen die 90 

zichzelf ergens op een vluchtstrook 
langs de maatschappelijke snelweg 
hebben geparkeerd. Door middel van 
technologie wordt de mens tot mees-
ter van de evolutie – hoe gaan we die 95 

vormgeven? Wilson: “Wanneer ro-
bots ons steeds meer werk uit han-
den nemen en beslissingen nemen, 
wat blijft er over voor mensen om te 
doen? Willen we echt biologisch 100 

concurreren met robots door middel 
van hersenimplantaten en genetisch 
verbeterde intelligentie en genetisch 
gemanipuleerd sociaal gedrag?” 
(6) Het zijn de grote vragen van deze 105 

tijd – en de zogenoemde kennis-
economie zal er geen antwoord op 

geven. De huidige regering lijkt vol-
komen in de ban van de idee van 
technologie als motor van de eco-110 

nomie. Alles wat niet instrumenteel 
gebruikt kan worden, geldt als onnut-
tig, als overbodige luxe. De kennis in 
een kenniseconomie is louter tech-
nisch, er is geen plaats voor diepere 115 

beschouwing van de dilemma’s die 
van alle kanten op ons afkomen. 
(7) Uitzoeken wat het betekent mens 
te zijn, doe je maar in je vrije tijd. 
Aan de Nederlandse universiteiten 120 

staan de geesteswetenschappen 
onder druk. De Erasmus Universiteit 
heft binnenkort de faculteit filosofie 
op, omdat te veel studenten filosofie 
als bijvak nemen en de universiteit 125 

daarvoor geen geld van de overheid 
krijgt. Het is even stupide als 
schandalig! Volgens de wetenschap-
per Wilson zouden juist alle studen-
ten filosofie als bijvak moeten volgen: 130 

“Het bestuderen van de relatie tus-
sen de bètawetenschappen en de 
geesteswetenschappen zou de kern 
van alle onderwijs moeten zijn.” Niet 
minder filosofie, méér filosofie. Geen 135 

luxe – noodzaak. 

 
naar: Bas Heijne, Meer filosofie! 
uit: www.nrc.nl, 14 december 2014 
 
Bas Heijne (1960) is een Nederlandse schrijver die met regelmaat essays 
en columns publiceert in onder meer NRC. 

noot 1 Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een instituut dat sociaal-

wetenschappelijk onderzoek verricht in opdracht van de overheid.  

noot 2 Tesla: Amerikaanse producent van elektrische auto’s 

noot 3 Brave New World: een sciencefictionroman uit 1932 van de Britse schrijver 

Aldous Huxley. In het boek wordt een maatschappij beschreven die dankzij de 

vooruitgang van wetenschap en technologie ideaal lijkt, maar waarin alle 

menselijkheid verloren is gegaan. 
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Tekst 2 

 

Minder economie, meer filosofie 
 
(1) Door intellectuele verdwazing 
over de rol die de overheid moet 
spelen bij de financiering van het 
hoger onderwijs, wordt een slachting 
aangericht op de universiteiten, met 5 

name bij de geesteswetenschappen. 
De overheid mag opleidingen met 
een laag privaat rendement, maar 
hoog maatschappelijk rendement niet 
laten uitsterven.  10 

(2) Het radicale snijden in de 
geesteswetenschappen is geen 
nieuwe ontwikkeling. Al gedurende 
decennia zijn universiteiten bezig 
opleidingen samen te voegen, 15 

curricula uit te kleden en opleidingen 
onder universiteiten te verdelen. Dit 
proces gaat onverminderd door, 
zonder dat er wordt gedefinieerd 
welk maatschappelijk belang 20 

opleidingen hebben en zonder dat 
wordt bepaald welke opleidingen in 
ieder geval in Nederland aangeboden 
moeten worden.  
(3) Nu wil de naamdrager van een 25 

van Nederlands grootste filosofen, de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, de 
faculteit filosofie opheffen. De Uni-
versiteit van Amsterdam heeft recen-
telijk besloten de zeis te zetten in de 30 

bacheloropleidingen geestesweten-
schappen. Elders hebben vooral 
kleine opleidingen, vaak talenstudies, 
inmiddels het loodje gelegd. Onder 
andere de volgende bachelor-35 

opleidingen kunnen volledig uit 
Nederland verdwijnen: Zweeds, 
Deens, Noors, Pools, Tsjechisch, 
Roemeens, Servisch en Kroatisch. 
Geen enkele Europese taal met 40 

minder dan 50 miljoen sprekers wordt 

dan nog als bacheloropleiding in 
Nederland aangeboden.  
(4) Deze ontwikkelingen zijn drama-
tisch. Universiteitsbestuurders en 45 

Haagse beleidsmakers zijn bevangen 
door bedrijfseconomisch fatalisme: 
als er geen studenten meer zijn of als 
het niet direct interessant is voor het 
bedrijfsleven, jammer maar helaas, 50 

dan sluiten we de deuren. Tot 
politieke beroering leidt dit echter 
allang niet meer.  
(5) Universiteiten dienen voor 
hoogwaardige opleidingen te zorgen. 55 

Ze bestaan niet uitsluitend om de 
arbeidsmarkt te bedienen, maar ook 
om kennis te behouden en te ont-
wikkelen die niet onmiddellijk in 
klinkend privaat rendement kan 60 

worden omgezet. Sommige oplei-
dingen hebben maatschappelijke 
opbrengsten – zowel financieel als 
niet-financieel – die groter zijn dan 
de private. Economen spreken dan 65 

van positieve externe effecten.  
(6) Universiteiten vervullen een 
cruciale functie bij de instandhouding 
van ons culturele erfgoed. Dat omvat 
niet alleen onze kunstgeschiedenis, 70 

maar ook onze filosofische tradities 
en, bijvoorbeeld, onze ooit grote 
literaire vertaalcultuur. Het vereist 
jarenlange investeringen in mensen 
en instellingen om dat culturele 75 

kapitaal op te bouwen, maar het 
effect hiervan kan met één 
pennenstreek worden weggevaagd. 
(7) De maatschappelijke welvaart 
omvat bovendien meer dan alleen 80 

financieel gewin. Er vindt ook 
‘Bildung’ plaats in de universiteiten. 
Die intellectuele vorming is niet 
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alleen van persoonlijk belang, maar 
is ook van economisch belang. 85 

Classici en historici van top-universi-
teiten als Cambridge of Harvard 
vinden emplooi in het bank- of verze-
keringswezen, omdat zij beter met 
snelle veranderingen in samenleving 90 

en economie kunnen omgaan.  
(8) De veiligheidsdiensten, het leger, 
de journalistiek, het diplomatenkorps, 
de internationale beleidsmakers en 
het bedrijfsleven vragen om veel 95 

meer hoger opgeleiden die vreemde 
talen spreken en bijbehorende 
samenlevingen en culturen begrijpen 
nu de politieke instabiliteit toeneemt 
in veel landen. Neem bijvoorbeeld 100 

Polen: de geopolitieke invloed van 
dat land groeit, de Europese Unie 
heeft een Poolse president (Tusk) en 
Polen speelt een cruciale rol in de 
communicatie met Oost-Europa en 105 

Rusland. Op dit moment sluit de UvA 
de laatste bacheloropleiding Pools in 
Nederland. Toen de Oekraïnecrisis 
losbarstte, hadden journalisten en 
hoge ambtenaren vast graag een 110 

keer gebeld met een Oekraïne-
specialist op een universiteit. Helaas, 
de laatste docent Oekraïens ging 
acht jaar geleden met pensioen.  
(9) De Nederlandse overheid moet 115 

dus veel scherper haar beleid 
definiëren in het hoger onderwijs. 
Vrijwel alle universitaire opleidingen 
krijgen evenveel overheidssubsidie 
per student – behalve technische 120 

studies en medische studies. De 
overheid subsidieert daarmee vele, 
zeer grote opleidingen waarvan 
positieve externe effecten onaan-
nemelijk zijn, zoals economie, recht 125 

en psychologie. Die afgestudeerden 

zien hun maatschappelijke waarde 
hoofdzakelijk terug in hun portemon-
nee. Door eenheidsworst in de finan-
ciering hebben universiteiten boven-130 

dien sterke financiële prikkels om al-
lerlei studies aan te bieden die rela-
tief goedkoop zijn en toch studenten 
lokken dankzij gelikte marketing-
campagnes of lage exameneisen.  135 

(10) Te veel studenten stromen dank-
zij riante overheidssubsidies in in 
opleidingen met kleine externe effec-
ten. En dat terwijl studies met grote 
externe effecten dreigen te verdwij-140 

nen door een gebrek aan publiek 
geld. Geld dat prima opgebracht kan 
worden door een wat hoger college-
geld bij opleidingen zonder evidente 
externe effecten. De financiering van 145 

ons hoger onderwijs is daarom 
economisch ondoelmatig, kostbaar 
en maatschappelijk verwerpelijk.  
(11) Het Nederlandse onderwijs-
beleid is inmiddels doordesemd van 150 

cynisme: men kent overal de prijs, 
maar nergens meer de waarde van. 
Als er niets gebeurt, dreigen de 
geesteswetenschappen in een 
doordenderend proces van conso-155 

lidatie te worden vermalen. Dan 
wordt onze kennisinfrastructuur 
uitgehold, ons cultureel erfgoed 
verkwanseld en taant de toekomstige 
kwaliteit van wetenschap, overheid, 160 

diplomatie, politiek en media. 
Verminder daarom de overmatige 
subsidies op opleidingen die het 
makkelijk redden op de markt. En 
stop met het sluiten van opleidingen 165 

die het niet redden, maar wel 
evidente maatschappelijke 
meerwaarde hebben.

 
naar: Bas Jacobs, Rick van der Ploeg en Sjeng Scheijen  
uit: NRC Handelsblad, 18 december 2014 
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De twee eerstgenoemde auteurs zijn beiden hoogleraar economie en 
publiceren met regelmaat over een keur aan economische en politieke 
onderwerpen; de derde auteur publiceert regelmatig over Oost-Europese 
en Russische kunst en cultuur. 
 
 

Tekst 3 

 

Filosoof, ga naar Delft! 
 
(1) Ophef in alfaland: de faculteit 
geesteswetenschappen van de 
Universiteit van Amsterdam gaat 
reorganiseren en de faculteit filosofie 
van de Erasmus Universiteit moet 5 

sluiten. Let wel, dat betekent niet dat 
er geen filosofie kan worden 
gestudeerd in Rotterdam. De studie 
filosofie wordt naar alle 
waarschijnlijkheid bij een andere 10 

faculteit gevoegd. En dat is heus niet 
zo vreemd. Binnen een straal van 
honderd kilometer rond Rotterdam 
vind je zeven (!) andere opleidingen 
filosofie. Niet één daarvan houdt een 15 

hele faculteit draaiende voor dat ene 
curriculum wijsbegeerte.  
(2) Maar goed, er hoeft niet veel te 
gebeuren om opiniemakend 
Nederland de kenniseconomie weer 20 

eens dood te laten verklaren. Rob 
Wijnberg beweert dat “denken te 
duur is geworden”. Bas Heijne schrijft 
dat de zogenoemde kenniseconomie 
op de grote vragen van onze tijd 25 

geen antwoord heeft. Ook Floor 
Rusman ziet dat als een probleem: 
vooral de opkomst van de robots 
plaatst ons voor grote vraagstukken, 
die uiteraard niet kunnen worden 30 

opgelost door ingenieurs. Die zouden 
daar niet de juiste sociale en 
creatieve vaardigheden voor hebben. 
Daar hebben we geestesweten-
schappers voor nodig! 35 

(3) En die geesteswetenschappen, 
die gaan ten onder als je de 
columnisten van dit land mag 
geloven. Heijne schrijft: “De huidige 
regering lijkt volkomen in de ban van 40 

de idee van technologie als motor 
van de economie. Alles wat niet 
instrumenteel gebruikt kan worden, 
geldt als onnuttig, als overbodige 
luxe.” Nu wil ik natuurlijk niet de 45 

vervelende bèta gaan uithangen en 
allerlei materiële zaken erbij gaan 
halen, maar in ons resultaatgerichte, 
koelbloedige, materiële onderwijs-
systeem studeren er nog altijd vier 50 

keer zoveel studenten geschiedenis 
als natuurkunde. Filosofie heeft nog 
altijd meer studenten dan wiskunde. 
Voor elke chemicus staan er nog 
altijd tien geschiedkundigen en twee 55 

filosofen in de rij om alle nieuwe 
technologie in de juiste context te 
plaatsen. De geesteswetenschappers 
zijn niet bepaald op aan het raken. 
Dat kleine groepje studenten dat nog 60 

scheikunde studeert in dit land is ook 
precies de reden dat de Vrije 
Universiteit, de Universiteit van 
Amsterdam, Universiteit Delft en 
Universiteit Leiden het besluit namen 65 

om de opleiding samen te 
organiseren. Niemand die ‘de 
ondergang van de kenniseconomie’ 
voorspelde toen dat gebeurde.  
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(4) Het ergste intussen is dat het 70 

erop lijkt dat de meeste opiniemakers 
toch echt in academische hokjes 
denken, waarin alle opleidingen en 
alle onderwijsgroepen binnen de 
lijntjes van hun eigen vakje kleuren. 75 

Neem het voorbeeld van zowel 
Rusman als Heijne over de geestes-
wetenschappers die ‘Grote Vragen’ 
dienen te stellen over de opkomst 
van robots in de arbeidsmarkt. Ze 80 

gaan in hun columns uit van een 
wereld waarin de contactgestoorde 
ingenieur een technologie bedenkt, 
de bedrijfskundige die naar de markt 
brengt, de geschiedkundige daarover 85 

dan een aantal oude koeien uit de 
sloot trekt, en de filosoof aan de 
zijlijn over het hele gebeuren een 
aantal ‘Grote Vragen’ stelt. En 
vergeet ook vooral niet dat die 90 

ingenieur dus aan al die mensen 
moet uitleggen wat precies de 
mogelijkheden, de toekomst, de 
gevaren en de alternatieven van de 
technologie zijn, op een manier die 95 

begrijpelijk is voor iemand die zijn 
gehele studie heeft doorgebracht op 
het eenzame eilandje wijsbegeerte. 
Om die communicatie te begeleiden 
heb je een leger van communicatie-100 

wetenschappers nodig. Gelukkig zijn 
er voor elke wiskundige vier commu-
nicatiewetenschappers beschikbaar, 
dus dat moet goed komen. 
(5) Maar de wereld werkt zo niet. 105 

Ingenieurs, heel vreemd, denken zelf 

ook na. Scheikundigen beginnen zelf 
bedrijfjes. Wiskundigen starten zelf 
YouTube-kanalen, biochemici nemen 
zelf regelmatig beslissingen of iets 110 

ethisch verantwoord is of niet. En 
natuurkundigen bedenken zelf wat 
hun bevindingen over de relativiteit 
van energie, tijd en materie 
betekenen voor de fundamentele 115 

vragen over het bestaan. En die 
robot? Terwijl de filosofen op hun 
eiland in Rotterdam gedachte-
experimenten uitvoeren over de 
mogelijkheid dat robots ooit 120 

autonoom kunnen functioneren, 
sleutelen ingenieurs vijftien kilometer 
verderop daadwerkelijk zo’n 
revolutionaire robot in elkaar. Als je, 
zoals Rusman en Heijne, wilt dat 125 

geesteswetenschappers en wijsgeren 
iets betekenen voor de maatschappij, 
dan had je die faculteit filosofie niet 
gisteren maar al tien jaar geleden 
moeten opheffen. Dan moet je de 130 

bezuinigingen bij geestesweten-
schappen toejuichen, omdat de 
grenzen tussen studies erdoor 
vervagen en er in Amsterdam 
misschien zelfs een brede bachelor 135 

ontstaat. Maar eigenlijk moet je 
verder gaan dan dat. Gek voorstel, 
maar misschien moet je eens aan de 
geesteswetenschappers vragen om 
in de trein te stappen richting Delft, 140 

Twente, Eindhoven. Daar vinden 
boeiende dingen plaats.  

naar: Rosanne Hertzberger  
uit: NRC Handelsblad, 20 & 21 december 2014  
 
Rosanne Hertzberger is microbioloog en publiceert met regelmaat 
opiniërende artikelen in landelijke dagbladen.
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Tekst 4

 
Wat is slim?

(1) Bij mijn overburen werd een 
steiger gebouwd door een stel sterke 
mannen. Ze riepen elkaar toe in een 
mengsel van Nederlands en Pools. Ik 
stelde me voor dat ik een van hen 5 

zou zijn. Zo’n beroep zou volgens 
mijn vader mijn lot zijn als ik niet 
wilde leren, als ik mijn talenten niet 
zou gebruiken. De vraag die me altijd 
is blijven prikkelen, is wat dan de rol 10 

van talent of capaciteiten is en wat 
die van gerichte training en opleiding 
is in iemands carrière? 
(2) Willem-Alexander kreeg de 
boodschap mee dat hij onze koning 15 

moest worden. Ik ken de gemeten 
intellectuele capaciteiten van Willem-
Alexander op jonge leeftijd niet, maar 
vanuit een ander milieu was hij 
misschien een prima steigerbouwer 20 

geworden. Hij heeft een stevig lijf, is 
vlot in de omgang en zou zich dus 
vast wel staande kunnen houden in 
een ruige omgeving. Ooit dachten we 
dat het IQ een tamelijk vast gegeven 25 

was en dat vooral talent bepaalde 
hoe hoog je zou eindigen. We weten 
inmiddels dat gerichte oefening de 
intellectuele, fysieke of artistieke 
prestaties (en het gemeten IQ) flink 30 

doet toenemen. Training maakt 
brains. 
(3) In het onderwijs hebben docenten 
een cruciale rol. Zoals de godin 
Aphrodite het standbeeld dat 35 

Pygmalion had gemaakt, tot leven 
bracht, zo kunnen docenten 
bepalend zijn voor de carrière van 
hun leerlingen. Onderzoek van de 
gerenommeerde Amerikaanse 40 

psychologe Carol Dweck leert ons, 
dat veel docenten denken dat de 

prestaties van leerlingen vooral 
voortkomen uit de aangeboren 
intellectuele vermogens. Deze 45 

opvatting, meer of minder bewust 
aanwezig, zit in het taalgebruik van 
docenten en beïnvloedt de werk-
houding van leerlingen. Als een 
docent, al is het onbewust, laat 50 

merken dat de capaciteiten van een 
leerling niet toereikend zijn, dan zal 
die leerling deze boodschap vertalen 
in een geringere inspanning. De 
leerling denkt al snel dat hij het niet 55 

kan of er geen aanleg voor heeft met 
als gevolg dat hij zich niet inspant. 
(4) We weten uit hersenonderzoek 
dat IQ ontwikkelbaar is. De hersenen 
werken als een soort spier. Ze wor-60 

den sterker door gerichte inspanning. 
Dweck toont in haar onderzoek aan 
dat docenten die hiervan overtuigd 
zijn en deze overtuiging ook tegen-
over leerlingen uiten, deze leerlingen 65 

veel sterker motiveren tot inspanning 
dan docenten die ervan uitgaan dat 
talent bepalend is. De verschillen in 
prestaties van leerlingen als gevolg 
van deze andere overtuiging van een 70 

docent lopen op tot ruim 40 procent. 
Leerlingen moeten inzien dat 
gerichte oefening leidt tot prestatie 
en dat teleurstellingen op dat pad 
erbij horen. Einstein, Michael Jordan 75 

en Oprah Winfrey waren nooit zover 
gekomen als ze dat niet hadden 
geleerd. 
(5) Hadden sommige steigerbouwers 
dan jurist, bankier of leraar kunnen 80 

worden? Veel kinderen krijgen nog 
steeds van hun omgeving de 
impliciete boodschap dat hun 
vermogens beperkt zijn of dat leer-
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stoornissen hen belemmeren. Kinde-85 

ren met een hoog IQ hebben last van 
het label dat ze slim zijn (of zelfs 
hoogbegaafd). Doordat ze compli-
menten krijgen over hun slimheid 
gaan ze situaties uit de weg waarin 90 

ze kunnen falen. Ze vermijden uit-
dagingen, spelen op safe en doen 
ook geen ervaring op met teleurstel-
lingen. Harde werkers met minder 
talent winnen het daarom van talent-95 

rijke jongeren die faalangstig 
opereren. 
(6) Ons ministerie van Onderwijs wil 
excellentie stimuleren. Dan heeft het 

nog wel wat te doen. Veel excellente 100 

leerlingen lopen het risico vast te 
lopen als ze blijven denken dat 
intelligentie een aangeboren gegeven 
is. Docenten (en ouders) die deze 
opvatting onbewust overdragen, 105 

staan die excellentie meer in de weg 
dan ze zich bewust zijn. In die zin is 
het maar goed dat Willem-Alexander 
er hard voor heeft moeten werken om 
het beroep uit te oefenen dat hij niet 110 

zelf mocht kiezen. 
 

 
naar: Hans van Dijck 
uit: de Volkskrant, 24 oktober 2014 
 
Hans van Dijck is eigenaar van een managementbureau. 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open vragen. 

Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4 scorepunten in 
mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik moet worden 
verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in de zinsbouw inclusief 
verkeerde woordvolgorde. 
Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden gerekend. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De fouten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van de 
inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd en de daarbij behorende aftrekpunten 
dienen bij de laatste beoordelingscomponent uit het correctievoorschrift te worden 
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genoteerd. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende aftrekregeling te 
worden gehanteerd: 
0 fouten   0 
1 fout of 2 fouten 1 
3 of 4 fouten  2 
5 of 6 fouten  3 
7 of meer fouten 4 
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden in een 
volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, maar de 
spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor antwoorden op 
deze open vragen beperkt. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 

2 Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in telegramstijl 
is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat een 
vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het 
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden overschrijdt, 
worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane maximum in de 
beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

Tekst 1  Meer filosofie! 
 

 1 A      1 
 

 2 A      1 
 

 3 C      1 
 

 4 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(Dat is betreurenswaardig, want) Hawkings waarschuwing is terecht, maar 
die wordt hierdoor niet serieus genomen / we moeten wel serieus omgaan 
met deze/genoemde problemen / met de problemen van de robotisering. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 5 A      1 

 
 6 D      1 

 
 7 B      1 

 
 

Tekst 2  Minder economie, meer filosofie 
 

 8 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De universiteit is vernoemd naar een van de grootste Nederlandse 

filosofen / De naam van de universiteit suggereert dat de bestuurders 
waarde hechten aan filosofen / aan filosofisch gedachtegoed  1 

• Het is (daarom) opmerkelijk/wrang/ironisch dat (juist/zelfs) deze 
universiteit de faculteit filosofie wil opheffen  1 

 
Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Er wordt radicaal bezuinigd op de geesteswetenschappen 1 
• De maatschappelijke waarde ervan wordt niet onderkend / Deze 

zouden financieel/bedrijfseconomisch niet interessant zijn / De 
bestuurders zijn bevangen door een bedrijfseconomisch fatalisme 1 

• Deze ontwikkelingen zijn dramatisch 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 10 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
Bedrijfseconomische/Financiële overwegingen hebben tegenwoordig de 
overhand, terwijl het maatschappelijke belang niet (meer) wordt 
onderkend. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 11 maximumscore 3 

De kern van een goed antwoord is: 
• Universiteiten vervullen een cruciale functie bij de instandhouding van 

ons culturele erfgoed 1 
• Universiteiten verzorgen ‘Bildung’ / intellectuele vorming / Intellectueel 

gevormden kunnen beter omgaan met snelle veranderingen in de 
samenleving en de economie 1 

• Er zijn (met name bij politieke instabiliteit) hogeropgeleiden nodig die 
vreemde talen spreken en de bijbehorende samenlevingen en culturen 
begrijpen 1 

 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 12 A      1 
 

 13 D      1 
 

 14 C      2 
 
 

Tekst 3  Filosoof, ga naar Delft! 
 

 15 A      1 
 

 16 D      1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is (vier van de volgende): 
− De geesteswetenschappen hebben (veel) meer studenten dan de 

bètastudies. / Er zijn (nog steeds) veel studenten 
geesteswetenschappen. 

− Het idee dat technologen/ingenieurs niet zelf zouden kunnen nadenken 
over de maatschappelijke implicatie van hun onderzoek/uitvindingen 
klopt niet. / Bèta’s kunnen zelf ook (over grote vragen) nadenken. 

− Er zijn nog zeven andere opleidingen filosofie binnen een straal van 
100 kilometer rond Rotterdam. / Er zijn genoeg andere plaatsen in 
Nederland waar je filosofie kunt studeren. 

− Door de sluiting van faculteiten filosofie wordt men gedwongen over de 
grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken en samen te werken / 
ontstaat een brede bachelor. / Door bezuinigingen bij de 
geesteswetenschappen vervagen de grenzen tussen opleidingen. 

− Als iets vergelijkbaars gebeurt in de bètafaculteit, wordt ook niet 
beweerd dat dat leidt tot de ondergang van de kenniseconomie. 

− Je kunt in Rotterdam (waarschijnlijk) nog (steeds) filosofie studeren. 
 
per genoemd element 1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 18 D      1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 4 
Zeven van de volgende: 
− binnen de lijntjes van hun eigen vakje kleuren (regels 74-75) 
− ‘Grote Vragen’ (regel 78)  
− contactgestoorde (ingenieur) (regels 82-83) 
− (een aantal) oude koeien uit de sloot (trekt) (regels 86-87) 
− (de filosoof) aan de zijlijn (regels 87-88) 
− (vergeet ook) vooral (niet) (regel 90) 
− het eenzame eilandje (wijsbegeerte) (regel 98) 
− een leger (van communicatiewetenschappers) (regels 100-101) 
− Gelukkig (zijn er) (regels 101-102) 
− dus dat moet goed komen (regel 104) 
 
Opmerking 
Bij het tweede liggende streepje zijn aanhalingstekens niet verplicht, 
hoofdletters wel. 
 
indien zeven elementen goed  4  
indien zes elementen goed 3  
indien vijf elementen goed 2  
indien vier elementen goed 1  
indien drie of minder elementen goed 0  
 

Beoordeel de spelling. 
 

 20 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Bètawetenschappers denken zelf ook na / kijken allang over de 

grenzen van de eigen studie heen / denken niet meer in academische 
hokjes 1 

• Het wordt hoog tijd dat ook de geesteswetenschappers deze grenzen 
opheffen / van hun eilandje afkomen / dat er een brede bachelor 
ontstaat / dat geesteswetenschappers hun licht opsteken bij 
bètawetenschappers 1 

 
Opmerking 
Niet goed rekenen: Bezuinigingen moeten toegejuicht worden. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Overkoepelende vragen bij tekst 1, 2 en 3 
 

 21 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• tekst 1: geesteswetenschappen zijn nodig om antwoord te geven op de 

grote/ethische vragen van deze tijd / om uit te zoeken wat menselijk en 
wat natuurlijk is / om uit te zoeken wat het betekent mens te zijn 1 

• tekst 2: geesteswetenschappen zijn nodig om kennis te behouden en 
te ontwikkelen die niet onmiddellijk in klinkend privaat rendement kan 
worden omgezet / om ons culturele erfgoed te behouden / om te 
zorgen voor maatschappelijke opbrengsten (zowel financieel als niet-
financieel) die groter zijn dan private / om Bildung te verzorgen / om te 
zorgen voor positieve externe effecten 1 

• tekst 3: de rol van de geesteswetenschappen is veel minder groot dan 
opiniemakers en columnisten willen doen geloven / de (traditionele) rol 
van de geesteswetenschappen is overgenomen door wetenschappers 
uit andere disciplines 1 

 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 22 maximumscore 2 

1, 3, 5 en 6 
 
indien vier elementen goed 2 
indien drie elementen goed 1 
indien twee of minder juiste elementen goed 0 
 

 23 maximumscore 1 
“De Erasmus Universiteit heft binnenkort de faculteit filosofie op, omdat te 
veel studenten filosofie als bijvak nemen en de universiteit daarvoor geen 
geld van de overheid krijgt.” (tekst 1, regels 122-127) 
 
Opmerking 
Niet goed rekenen: “Uitzoeken wat het betekent mens te zijn, doe je maar 
in je vrije tijd” (tekst 1, regels 118-119) 
 

Beoordeel de spelling. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 1 
“(Dan moet je) de bezuinigingen bij geesteswetenschappen toejuichen” 
(tekst 3, regels 130-132) 
 
Ook goed is: 
“dan had je die faculteit filosofie niet gisteren, maar al tien jaar geleden 
moeten opheffen.” (tekst 3, regels 128-130) 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 25 maximumscore 5 
De kern van een goed antwoord is: 
1 Opleidingen met een laag privaat, maar hoog maatschappelijk 

rendement sterven uit. / bedreiging van de geesteswetenschappen / Er 
wordt (radicaal) gesneden in de geesteswetenschappen. 

2 de (Nederlandse) overheid / de universiteit(sbestuurders) / 
beleidsmakers 

3 een andere soort financiering invoeren / Stop de financiering van 
studies die zichzelf kunnen bedruipen. / Stop met het sluiten van 
opleidingen die het zelf niet kunnen redden maar wel maatschappelijke 
meerwaarde hebben. 

4 opiniemakend Nederland / vertegenwoordigers van de geestesweten-
schappen / (de meeste) opiniemakers / columnisten 

5 Geesteswetenschappers moeten buiten hun academische hokjes gaan 
denken / grenzen tussen studies laten vervagen / gaan kijken bij 
ingenieurs. 

 
per juist weergegeven element  1 
 
Opmerking 
Antwoorden met voorbeelden van opleidingen niet goed rekenen. 
 

Beoordeel de spelling.  
 
 

Tekst 4  Wat is slim? 
 

 26 D      1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
De houding/verwachting van docenten is cruciaal voor de ontwikkeling van 
hun leerlingen. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

Opmerking 
Uitsluitend 2 of 0 scorepunten toekennen. 
 

 28 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Docenten zouden hun leerlingen veel moeten laten oefenen  1 
• en positieve verwachtingen over hen moeten uitspreken / en geen 

negatieve verwachtingen over hen moeten uitspreken 1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 29 B      1 
 

 30 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is 
1 je veel oefent / gerichte inspanning levert 
2 ontwikkel je door te oefenen / kun je ontwikkelen 
 
per juist weergegeven element 1 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 31 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Zoals Aphrodite het standbeeld van Pygmalion tot leven riep 1 
• zo moeten docenten het talent dat verscholen zit in leerlingen 

ontwikkelen/tot leven roepen 1 
 

of 
 
• De docent wordt vergeleken met Aphrodite (die een beeld tot leven 

riep) 1 
• (want) de docent kan het  talent van de leerlingen tot leven roepen 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 32 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• als hun omgeving tijdens hun schooltijd (expliciet) had laten merken 

dat hun capaciteiten toereikend waren 1 
• en zij destijds optimaal getraind hadden (om het gewenste doel te 

bereiken) / als zij hadden durven falen 1 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 33 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is (twee van de volgende): 
− Hoe word je slim/slimmer? 
− Wat kun je zelf doen om slimmer te worden? 
− Wat is verstandig om te doen? 
 
Opmerking 
Het antwoord hoeft niet in vraagvorm, maar duidelijk moet worden dat de 
titel op meer manieren uitlegbaar is. 
 
per juist element 1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 34 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Beide visies (op talent) gaan ervan uit dat talent ontwikkelbaar is 1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 35 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• In tekstfragment 1 wordt bepleit dat het onderwijs zich meer gaat 

richten op talentvolle kinderen (in plaats van op leerlingen met 
achterstanden) 1 

• In tekst 4 gaat het om het bevorderen van talent bij alle leerlingen 1 
 

of 
 
• Volgens tekstfragment 1 geniet excellentie in toenemende mate 

aandacht 1 
• Volgens tekst 4 wordt excellentie te weinig bevorderd / beseft men te 

weinig dat je excellentie kunt bevorderen 1 
 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
 

 36 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik dienen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te 
worden gebracht volgens onderstaande aftrekregeling: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 

 5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per 
examinator in de applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito 
uiterlijk op 29 mei. Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de 
analyse van de examens. 
 
Ook na 29 mei kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito 
accorderen. Deze gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven 
genoemde analyses, maar worden wel meegenomen bij het genereren van 
de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de 
gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met 
de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de 
gegevens met de externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door 
kandidaten behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-
tijdvak-kandidaten de scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de 
aangewezen vakken.

 VW-1001-a-18-1-c 14 lees verder ►►► 
 

Pagina: 217Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 
 6 Bronvermeldingen 

 
tekst 1 Bas Heijne, www.nrc.nl, 14 december 2014 
tekst 2 Bas Jacobs, Rick van der Ploeg en Sjeng Scheijen, NRC Handelsblad, 

18 december 2014 
tekst 3 Rosanne Hertzberger, NRC Handelsblad, 20 & 21 december 2014 
tekst 4 Hans van Dijck, de Volkskrant, 24 oktober 2014 
tekstfragment 1 naar een website van het Ministerie van Onderwijs (OCW) over actuele 

vraagstukken in het onderwijs 
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VW-1001-a-18-2-o 

Examen VWO 

2018 
tijdvak 2 

maandag 18 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Beantwoord de vragen in goedlopend Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1  Leren is niet ‘dat zoeken we op’ 

 
Alinea 2 is te beschouwen als een uitwerking van een bepaalde zin uit 
alinea 1.  

1p 1 Welke zin is dat? 
A Opnieuw ‘meer aandacht voor persoonlijke en sociale ontwikkeling’. 

(regels 6-8) 
B Minder feitenkennis (‘stampen’), maar meer gewiekstheid in het vinden 

van informatie. (regels 8-10) 
C En het verplichte nummertje Engels vanaf de eerste klas. (regels 10-

12) 
D Dat dat apekool is, zal deze leerlinge waarschijnlijk nooit ontdekken. 

(regels 16-18) 
 
“Misschien is het daarom juist aan hén te wijten dat dergelijke 
verzuchtingen almaar weer opklinken” (regels 64-66) 

1p 2 Wie wordt bedoeld met ‘hén’, gelet op de tekst? 
A conservatieve onderwijsmensen die gekant zijn tegen veranderingen 
B mensen die weinig heil zien in het computergebruik op scholen 
C onderwijsvernieuwers zoals de leden van het Platform Onderwijs 2032 
D voorzitters van uiteenlopende besturen, zoals die van het Platform 

Onderwijs 2032 
 
“… al heeft die de afgelopen decennia toch nog heel wat schade weten te 
veroorzaken.” (regels 69-71) 

1p 3 Wie of wat wordt bedoeld met ‘die’? 
A de onderwijskundige droom 
B de teloorgang van parate kennis 
C de voorzitter van Platform Onderwijs 2032 
D de wal van de realiteit 
 
“Neem het voorbeeld dat de voorzitter aanvoert om parate kennis in het 
hoekje te zetten: ‘Schud jij de termijn van koning Willem III zo uit je 
mouw?’” (regels 72-76) 

1p 4 Wat wil de voorzitter volgens tekst 1 met dit voorbeeld aantonen?  
Hij wil laten zien dat  
A de interviewer en anderen weinig historische kennis hebben. 
B maar weinig mensen nog weten wanneer koning Willem III regeerde. 
C vrijwel niemand dit soort kennis paraat heeft. 
D zo’n vraag doorgaans alleen beantwoord kan worden met 

naslagwerken. 
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“Maar de voorzitter weet ongetwijfeld zelf ook wel dat dat een flauwe truc 
is.” (regels 78-80) 

1p 5 Waarom wordt het voorbeeld van de voorzitter een flauwe truc genoemd?  
Het voorbeeld wordt een flauwe truc genoemd, omdat 
A het flauw is om een vraag naar een klein historisch detail te stellen. 
B het flauw is om het ontbreken van een antwoord op deze vraag als 

bewijs te gebruiken. 
C het voor zich spreekt dat niemand het antwoord op deze vraag weet. 
D vrijwel niemand het antwoord weet als zelfs de schrijver het flauwe 

antwoord niet weet. 
 
Alinea 6 van tekst 1 bevat een redenering die uit twee delen bestaat. Van 
verschillende zinnen uit deze alinea kun je de functie binnen deze 
redenering aangeven. 

3p 6 Neem de nummers 2 tot en met 5 uit onderstaand schema over en noteer 
daar de juiste termen bij. Van de eerste zin is de functie al gegeven in het 
schema.  
Kies uit: argument, conclusie, constatering, doelstelling, nuancering, 
oorzaak, standpunt, tegenwerping, voorwaarde en weerlegging. Termen 
mogen meer dan eens gebruikt worden.  
 
Eerste deel van de redenering: 
 

Wie denkt dat iedereen deze globale kennis 
zomaar heeft, moet ik teleurstellen. (regels 85-
87) 

1 standpunt 

Ik vrees dat menige scholier inmiddels een 
fikse gok zou moeten wagen bij de vraag of 
Karel V voor of na de Franse Revolutie leefde. 
(regels 87-91) 

2 

 
Tweede deel van de redenering: 
 

Is dat belangrijk? Ja, dat is het. (regel 91) 3  

Wanneer hedendaagse filosofen vaststellen 
dat onze persoonlijke identiteit voornamelijk 
ligt in het (levens)verhaal dat wij over onszelf 
vertellen, geldt dat ook voor de collectieven 
waar we deel van uitmaken. (regels 92-97) 

4 

Nederland, Europa of wat dan ook ís onze 
geschiedenis. (regels 98-99) 

5 
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In alinea 7 wordt gesproken over “de historische mist waarin leerlingen 
vaak ronddwalen” als gevolg van thematisch onderwijs. (regels 104-106) 

1p 7 Welke van onderstaande uitspraken geeft het beste weer wat hiermee 
wordt bedoeld? 
Leerlingen hebben geen zicht op de 
A afhankelijkheden tussen diverse historische thema’s. 
B context waarin historische feiten moeten worden geplaatst. 
C feiten over belangrijke historische personen zoals koningen. 
D manier waarop historische feiten moeten worden opgezocht. 
E thema’s die werkelijk relevant zijn in de geschiedenis. 
 

2p 8 Welke drie van onderstaande citaten zouden als ironisch kunnen worden 
opgevat? 
1 Als je het lijstje aanbevelingen doorleest, krijg je een ontmoedigend 

déjà-vugevoel. (regels 4-6) 
2 En het verplichte nummertje Engels vanaf de eerste klas.  

(regels 10-12)  
3 De waarde van dat laatste werd veelzeggend toegelicht door een 

tiener die werd geïnterviewd. (regels 12-15)  
4 Met een thematische catalogus op de schoolbibliotheek zouden de 

leerlingen de informatie die zij voor hun werkstukken nodig hadden, 
gemakkelijker kunnen achterhalen. (regels 32-37) 

5 Dat was zo’n veertig jaar geleden  en nu komt het Platform 
triomfantelijk tot dezelfde conclusie. (regels 42-44)  

6 Maar dat is al net zo’n makkelijk weerwoord als de achteloze manier 
waarop de voorzitter van het Platform zich afmaakte van de 
tegenwerping dat computers op school helemaal niet zo succesvol 
zijn. (regels 55-60) 

7 ‘Technologische ontwikkelingen gaan zo snel ...’  een cliché dat de 
gemeenplaatsen in het rapport naar de kroon steekt. (regels 60-63) 

 
2p 9 Welke van onderstaande formuleringen geeft het beste de strekking van 

het tekstgedeelte van de alinea’s 1 tot en met 8 van tekst 1 weer? 
De aanbevelingen van het Platform Onderwijs 2032 zijn 
A achterhaald, want veertig jaar geleden kwamen professionals al tot 

vergelijkbare inzichten over het onderwijs. 
B nuttig, want parate kennis wordt door velen gezien als iets wat in deze 

tijd minder aandacht verdient dan individuele ontwikkeling. 
C onverstandig, want leerlingen zullen een verengd wereldbeeld krijgen 

als de onderwijsvernieuwingen worden doorgevoerd. 
D waardevol, want leren zal in de toekomst leuker worden als het 

onderwijs op deze manier wordt ingericht. 
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In alinea 5 tot en met 9 worden drie nadelen van de 
onderwijsvernieuwingsdrift genoemd in de vorm van een oorzaak-
gevolgketen.  

2p 10 Parafraseer deze keten in de vorm van drie zinnen volgens onderstaand 
schema: 
 
(X) Leerlingen hebben geen parate kennis meer.  
 
   Daardoor (Y) ……………………………  
 
            Daardoor (Z) ……………………………... 
 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 

2p 11 Vat het tekstgedeelte van alinea 1 tot en met 5 van tekst 1 samen in één 
of meer volledige zinnen.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 

1p 12 Vat het tekstgedeelte van alinea 6 tot en met 10 van tekst 1 samen in één 
of meer volledige zinnen.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
 

Tekst 2  Beetje contrarevolutie kan geen kwaad 

 
Tekst 2 begint met een schets van hoe mensen in 1980 kennis 
vergaarden en met elkaar communiceerden.  

1p 13 Waarvoor is deze schets met name bedoeld? 
Deze schets is vooral bedoeld om aan te geven dat in vergelijking met nu 
de kwaliteit van kennisvergaring en communicatie vroeger 
A kostbaarder en minder effectief was dan nu. 
B langzamer was, maar het resultaat beter was dan nu. 
C oppervlakkiger was dan nu, maar wel gedegen. 
D primitiever was dan nu, maar meer sociale binding gaf. 
 
“Ik verslik me bijna in dat ‘21st century skills’. Alsof je zonder die skills 
een half mens of een hopeloos uitgerangeerde bejaarde bent.”  
(regels 31-35) 

2p 14 Leg met behulp van gegevens uit tekst 2 uit waarom iemand die niet 
beschikt over ‘21st century skills’ volgens sommigen gezien kan worden 
als een half mens of een hopeloos uitgerangeerde bejaarde, en volgens 
anderen juist niet.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 

Pagina: 223Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1001-a-18-2-o 6 / 11 lees verder ►►►

“De ene vondst leidt naar een andere interessante site, en zo sprokkel je 
allerlei onderscheiden en losse wetenswaardigheden bij elkaar.”  
(regels 47-51) 

1p 15 Welke kritiek kan worden geleverd op het leren van losse 
wetenswaardigheden? Baseer je antwoord op alinea 1 en 2 van tekst 2.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 
In alinea 1 tot en met 3 van tekst 2 worden kenmerken aangeduid die 
typerend zijn voor de kennisvergaring in 1980 en van de 21st century 
skills. 

3p 16 Citeer woorden of woordgroepen uit alinea 1 tot en met 3 van tekst 2 die 
bedoelde kenmerken aanduiden. Zorg ervoor dat de geciteerde woorden 
of woordgroepen paren vormen die betrekking hebben op de termen die in 
de linkerkolom van onderstaand schema staan.  
 

 Kennisvergaring uit het begin 
van de jaren tachtig 

21st century skills 

Resultaat 1a 1b 

Middelen 2a 2b 

Tempo 3a 3b 

 
In het tekstgedeelte van alinea 3 tot en met 5 van tekst 2 wordt 
gebruikgemaakt van een specifieke tekststructuur.  

1p 17 Welke tekststructuur is dat? 
een tekststructuur op basis van  
A middel en doel 
B oorzaak en gevolg 
C probleem en oplossingen 
D voor- en nadelen 
 
In alinea 5 van tekst 2 wordt de film Fahrenheit 451 besproken. 

1p 18 Waarvan wordt met dit voorbeeld het belang onderstreept? 
Dit voorbeeld onderstreept het belang van 
A de ontwikkeling van de beschaving. 
B literair werk als cultuuruiting.  
C onderwijsvernieuwingen. 
D uit het hoofd leren. 
 
Tekst 2 kan in vier opeenvolgende delen worden onderverdeeld: 
deel 1: Vroeger  
deel 2: Nu  
deel 3: Consequenties voor het onderwijs  
deel 4: Slot 

1p 19 Bij welke alinea begint deel 2 ‘Nu’ ? 
1p 20 Bij welke alinea begint deel 3 ‘Consequenties voor het onderwijs’?  
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1p 21 Hoe kan de inhoud van het slot van tekst 2 het best worden getypeerd?  
A als een bondige samenvatting van de tekst 
B als een oproep voor een nieuwe manier van leren 
C als het beargumenteerde standpunt van de auteur 
D als voorspelbaar commentaar van iemand zonder 21st century skills 
 

2p 22 Hoe kan tekst 2 het beste worden gekenschetst? 
Tekst 2 is te kenschetsen als een pleidooi  
A tegen de op handen zijnde onderwijsontwikkelingen. 
B tegen het gebruik van digitale middelen in het onderwijs.  
C voor het behoud van het goede in het onderwijs. 
D voor meer aandacht voor lezen en literatuur.  
 
De titel van tekst 2 is ‘Beetje contrarevolutie kan geen kwaad’. 

1p 23 In welke alinea wordt de kiem gelegd voor de contrarevolutie die later aan 
de orde wordt gesteld?  
A In alinea 3 
B In alinea 4 
C In alinea 5 
D In alinea 6 
 
tekstfragment 1 
 
Een nieuw kerncurriculum zou voor alle leerlingen moeten bestaan uit een 
vaste basis van kennis en vaardigheden van Nederlands, Engels, 
rekenen/wiskunde, digitale vaardigheden en burgerschap en kennis uit de 
domeinen Taal & Cultuur, Natuur & Technologie en Mens & Maatschappij. 
Daarnaast omvat het kerncurriculum ook vakoverstijgende vaardigheden: 
creëren, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, leervaardigheden 
en samenwerken. De scholen bepalen hoe zij het onderwijs aanbieden, 
bijvoorbeeld in vakken of in themagericht onderwijs. 
 
 naar: www.onderwijs2032.nl 
 
 
Onderwijs2032 wil het curriculum in Nederland veranderen, zoals 
beschreven in tekstfragment 1.  

2p 24 Citeer de twee zinnen of zinsgedeelten uit alinea 4 van tekst 2 die ingaan 
op het nieuwe kerncurriculum zoals dat wordt gepresenteerd in 
tekstfragment 1. 
 
De titel van tekst 2 is “Beetje contrarevolutie kan geen kwaad”. 

2p 25 Wat houdt genoemde contrarevolutie in voor het onderwijs?  
A meer aandacht voor lezen en schrijven zonder digitale middelen 
B meer aandacht voor sociale en vakoverstijgende vaardigheden  
C meer openstaan voor feitenkennis die zich per toeval aandient  
D meer openstaan voor wat past bij de belangstelling van leerlingen 
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Overkoepelende vragen bij tekst 1 en tekst 2 

 
2p 26 Wat is het belangrijkste resultaat van goed onderwijs volgens tekst 1 en 

wat is het belangrijkste resultaat van goed onderwijs volgens tekst 2?  
 
“Wat ik wél weet, is dat die regeringsperiode (‘termijn’) in de late 
negentiende eeuw lag. En dus niet in de middeleeuwen of ten tijde van 
Julius Caesar.” (tekst 1, regels 80-84) 

1p 27 Citeer de zin uit alinea 3 van tekst 2 waarin op soortgelijke wijze het nut 
van parate kennis wordt besproken.  
 
In zowel tekst 1 als tekst 2 wordt gereageerd op ideeën van het Platform 
Onderwijs 2032. 

4p 28 Noem zes ideeën die volgens tekst 1 en/of tekst 2 worden bepleit door 
Platform Onderwijs 2032. Nummer je antwoorden. 
 
 

Tekst 3  Meertalig opvoeden, nog steeds een goed idee? 

 
In alinea 3 van tekst 3 wordt ingegaan op Nederlands onderzoek naar 
meertaligheid. 

1p 29 Hoe verhouden de resultaten van Nederlands onderzoek zich volgens 
tekst 3 tot die van eerder onderzoek?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
“Een niet onbelangrijk deel van het nieuwe onderzoek vond … niets.” 
(regels 90-91) 

2p 30 Welke twee mogelijke hoofdoorzaken worden in tekst 3 geopperd voor het 
uitblijven van onderzoeksresultaten?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 
“Het zou ook kunnen dat de eerdere bevindingen toevalstreffers waren. 
Maar dat lijkt Blom onwaarschijnlijk (…)” (regels 99-101) 

2p 31 Leg uit waarom de eerdere bevindingen volgens tekst 3 geen 
toevalstreffers waren.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
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In tekst 3 staan adviezen die aanstaande, meertalige ouders ter harte 
kunnen nemen als ze overwegen hun kind tweetalig op te voeden. 

2p 32 Welke twee van onderstaande adviezen zijn in overeenstemming met de 
strekking van de tekst? Noteer de nummers. 
1 Doe veel geheugenspelletjes met je kind. 
2 Een opvoeding gericht op flexibiliteit zorgt voor een optimale 

hersenontwikkeling. 
3 Leer je kind even goed Fries als Nederlands: dat bevordert het 

taalgevoel. 
4 Leer je kind zo vroeg mogelijk lezen. 
5 Leer je kind zo veel mogelijk talen, want dat is goed voor het jonge 

brein. 
6 Stuur je kind naar het tweetalig voortgezet onderwijs voor het hoogste 

rendement.  
7 Zet als ouderpaar je meertaligheid in om je kind een voorsprong te 

geven. 
8 Zorg ervoor dat je kind zo veel mogelijk kan taalschakelen. 
 
“We zijn er als mens op gebouwd” (regels 147-148) 

1p 33 Citeer de zin of het zinsgedeelte uit alinea 5 van tekst 3 waarmee deze 
verklaring steviger kan worden onderbouwd. 
 
In alinea 6 van tekst 3 wordt een aantal argumenten opgesomd die 
gebruikt kunnen worden om aan te tonen dat meertalig opvoeden een 
goed idee is. In alinea 1 van tekst 3 wordt gemeld om welke reden er niets 
tegen meertalig opvoeden is.  

1p 34 Wat is van de in alinea 1 gemelde reden het kernwoord?  
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tekstfragment 2 
 
(1) Talen zijn zo besmettelijk als de pest. Er hoeft maar dít te gebeuren of 
je loopt er een op. (…) 
(2) Een enkeling is van nature immuun, maar ben je een beetje vatbaar 
voor talen, dan heb je om de haverklap iets onder de leden, en met elke 
nieuwe taal wordt het risico op een volgende groter. Helemaal genezen 
doet het nooit meer: zelfs tientallen jaren later herken je nog woorden, je 
snapt kleine zinnetjes en af en toe zeg je zelf iets. Meertaligheid, zwijg me 
ervan. Ik loop er al sinds mijn jeugd mee rond. (…) 
(3) Heeft meertaligheid dan helemaal geen voordelen? Jawel, een enkele 
keer ben ik er blij mee. Als ik gemakkelijk mijn weg vind, vragen stel en 
bestellingen plaats in een van de vele tientallen landen waar ik dat kan. 
Als ik een boek lees dat niet in Nederlandse of Engelse vertaling 
beschikbaar is (en daar zijn er verbazend veel van), zodat ik de wereld 
vanuit een ander perspectief ga zien. 
 

naar: Gaston Dorren 
uit: Levende Talen Magazine 2015-7 

 
 
De schrijver van tekst 3 en van tekstfragment 2 is dezelfde persoon. 

2p 35 Welke twee voordelen met betrekking tot meertaligheid komen in zowel 
het tekstfragment als alinea 6 van tekst 3 naar voren?  
 
In alinea 4 van tekst 3 wordt het resultaat van een “niet onbelangrijk deel 
van het nieuwe onderzoek” besproken. (regels 90-91) 

1p 36 Welk advies is op zijn plaats waar het verder onderzoek naar 
meertaligheid betreft?  
Verder onderzoek  
A is overbodig, want het voegt niets toe aan wat al bekend is over 

meertaligheid.  
B moet de condities waaronder meertaligheid effect heeft blootleggen. 
C moet gebruikmaken van precies dezelfde taken en proefpersonen.  
D moet zowel voor- als nadelen van meertaligheid belichten. 
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Tekst 4  Nee, dames, dít onderzoek vereist talent! 

 
1p 37 Voor welke wetenschappelijke studies is het volgens het beschreven 

onderzoek noodzakelijk over aangeboren talent te beschikken, blijkens 
alinea 1 en 2 van tekst 4? 
 
“Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de wetenschap, maar in 
sommige wetenschapsgebieden zijn ze meer ondervertegenwoordigd dan 
in andere.” (regels 1-5). 
In tekst 4 wordt een groot aantal veronderstelde oorzaken voor deze 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap aan de orde 
gesteld. 

3p 38 Noem vijf van deze mogelijke oorzaken. 
 
In alinea 4 en 5 van tekst 4 komt een zichzelf bevestigend mechanisme 
aan de orde. 

2p 39 Beschrijf dit mechanisme. Maak daarbij gebruik van onderstaand schema. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 

In sommige wetenschappelijke disciplines zijn mannen sterk 
oververtegenwoordigd. 

Vooral in die disciplines … 

Daardoor …  

 
1p 40 Citeer de zin waaruit je zou kunnen opmaken dat vrouwen in sommige 

disciplines beter presteren dan mannen. 
 
Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in bepaalde delen van de 
wetenschap. 

2p 41 Wat is blijkens tekst 4 daarvan de belangrijkste oorzaak?  
Dat komt met name  
A door een oorzaak die niet precies door wetenschappelijk onderzoek te 

duiden valt.  
B doordat mannen in bepaalde disciplines waarschijnlijk geen 

vrouwelijke collega’s willen hebben. 
C doordat onderzoek naar seksisme in de wetenschap daar ook weer 

seksistische reacties uitlokt. 
D doordat vrouwen minder uren willen of kunnen werken en niet 

systematisch maar wel empathisch denken. 
E doordat vrouwen niet het mysterieuze ‘talent’ bezitten dat in bepaalde 

disciplines nodig is. 
 
 
 
 
 Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Tekst 1 

 

Leren is niet ‘dat zoeken we op’ 
 
(1) Afgelopen week presenteerde het 
Platform Onderwijs 2032 zijn eerste 
adviesnota, zo lees ik in deze krant. 
Als je het lijstje aanbevelingen door-
leest, krijg je een ontmoedigend  5 

déjà-vugevoel. Opnieuw ‘meer aan-
dacht voor persoonlijke en sociale 
ontwikkeling’. Minder feitenkennis 
(‘stampen’), maar meer gewiekstheid 
in het vinden van informatie. En het 10 

verplichte nummertje Engels vanaf 
de eerste klas. De waarde van dat 
laatste werd veelzeggend toegelicht 
door een tiener die werd geïnter-
viewd. “Op internet is alles in het 15 

Engels.” Dat dat apekool is, zal deze 
leerlinge waarschijnlijk nooit ontdek-
ken. “Ik lees zelf ook nog alleen maar 
in het Engels”, dus het hale je de 
koekoek dat ze dan niets anders 20 

meer ziet  en van de weeromstuit 
gelooft dat er ook niets anders meer 
is. Ofwel: hoe de kennis van één 
wereldtaal geen blikverbreding, maar 
juist provincialisering betekent. 25 

(2) Zo kun je nog een tijdje doorgaan 
met foeteren op de aanbevelingen 
van het Platform, maar één springt er 
opvallend uit. Nog levendig herinner 
ik mij hoe ik als student meewerkte 30 

aan een informatiseringsprogramma 
op een lagere school. Met een 
thematische catalogus op de school-
bibliotheek zouden de leerlingen de 
informatie die zij voor hun werkstuk-35 

ken nodig hadden, gemakkelijker 
kunnen achterhalen. “Uit het hoofd 
leren is niet meer van deze tijd”, zo 
legde de meester mij uit. “Nu gaat 
het erom de informatie te kunnen 40 

vinden die er al is.” 

(3) Dat was zo’n veertig jaar geleden 
 en nu komt het Platform triomfan-
telijk tot dezelfde conclusie. Zeker, 
iPads en zelfs computers waren er 45 

toen nog niet, maar verder is er 
weinig veranderd. Dat zal door som-
migen ongetwijfeld worden geweten 
aan het onverbeterlijke conservatis-
me van het onderwijs. Anderen zullen 50 

er wel op wijzen dat klachten over de 
teloorgang van parate kennis zo oud 
zijn als de wereld; zelfs Plato bezon-
digde zich er al aan. 
(4) Maar dat is al net zo’n makkelijk 55 

weerwoord als de achteloze manier 
waarop de voorzitter van het Platform 
zich afmaakte van de tegenwerping 
dat computers op school helemaal 
niet zo succesvol zijn. ‘Technologi-60 

sche ontwikkelingen gaan zo snel ...’ 
 een cliché dat de gemeenplaatsen 
in het rapport naar de kroon steekt. 
Misschien is het daarom juist aan 
hén te wijten dat dergelijke verzuch-65 

tingen almaar weer opklinken, terwijl 
intussen de wal van de realiteit het 
schip keert van de onderwijskundige 
droom  al heeft die de afgelopen 
decennia toch nog heel wat schade 70 

weten te veroorzaken. 
(5) Neem het voorbeeld dat de voor-
zitter aanvoert om parate kennis in 
het hoekje te zetten: “Schud jij de 
termijn van koning Willem III zo uit je 75 

mouw?” Nee, dat deed de interviewer 
niet  en ook ik zou het even moeten 
opzoeken. Maar de voorzitter weet 
ongetwijfeld zelf ook wel dat dat een 
flauwe truc is. Wat ik wél weet, is dat 80 

die regeringsperiode (‘termijn’) in de 
late negentiende eeuw lag. En dus 
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niet in de middeleeuwen of ten tijde 
van Julius Caesar. 
(6) Wie denkt dat iedereen deze 85 

globale kennis zomaar heeft, moet ik 
teleurstellen. Ik vrees dat menige 
scholier inmiddels een fikse gok zou 
moeten wagen bij de vraag of Karel V 
voor of na de Franse Revolutie leef-90 

de. Is dat belangrijk? Ja, dat is het. 
Wanneer hedendaagse filosofen 
vaststellen dat onze persoonlijke 
identiteit voornamelijk ligt in het 
(levens)verhaal dat wij over onszelf 95 

vertellen, geldt dat ook voor de col-
lectieven waar we deel van uitmaken. 
Nederland, Europa of wat dan ook ís 
onze geschiedenis. 
(7) De ‘thematische benadering’ van 100 

geschiedenis en aardrijkskunde die 
het Platform voorstelt, is in het 
onderwijs nu al in belangrijke mate 
verantwoordelijk voor de historische 
mist waarin leerlingen vaak rond-105 

dwalen. Wie alles wil weten van 
katoenhandel, vrouwenemancipatie 
of slavernij (op dat soort onderwer-
pen komen die thema’s vaak neer), 
weet niet wát hij weet wanneer hij de 110 

negentiende eeuw nauwelijks van de 
zestiende kan onderscheiden en zijn 
tablet moet trekken om erachter te 
komen wanneer de Tachtigjarige 
Oorlog ook weer was. 115 

(8) Naslagwerken, elektronisch of 
niet, zijn heel nuttig om informatie te 

vinden waarvan je ontdekt dat je die 
niet hebt, maar ze zijn nutteloos om 
iets te ontdekken waarvan je niet op 120 

het idee komt dát het te ontdekken 
valt. En precies in dat laatste bestaat 
denkcreativiteit  niet alleen in de 
wetenschap, maar ook in de praktijk. 
Wie van Amsterdam naar Brussel 125 

rijdt, geen idee heeft van aardrijks-
kunde en zijn TomTom1) het naviga-
tiewerk laat doen, zal nooit op het 
idee komen dat Antwerpen een leuke 
plek is om even een kop koffie te 130 

gaan drinken. 
(9) Creativiteit en inventiviteit komen 
nooit op gang wanneer feitenkennis 
wordt teruggebracht tot de reflex ‘dat 
zoeken we op’. Dan blijft de wereld 135 

net zo klein als wanneer je denkt dat 
je met Engels het hele internet (dus 
de wereld) tot je beschikking hebt. 
Echt denkwerk kan het niet stellen 
zonder heel veel feitenkennis die  140 

dat vergeet de ‘thematische aanpak’ 
meestal  eerst met moeite moet 
worden verworven. En ja, dat vereist 
veel tijd en soms hard werken. Nie-
mand heeft gezegd dat leren altijd 145 

fun moet zijn. 
(10) ‘Stampen’ dus, soms zit er 
eenvoudigweg niets anders op. Dat 
die vermaledijde discipline in een 
bepaalde fase van de groei ook nog 150 

andere deugden heeft, daar hebben 
we het later nog wel eens over. 

 

naar: Ger Groot 
uit: Trouw, 3 oktober 2015 
 

Ger Groot (1954) is bijzonder hoogleraar ‘Filosofie en literatuur’ aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Groot is columnist en publiceert 
regelmatig in filosofische en literaire tijdschriften. 
 

 
 
 

noot 1 TomTom is een navigatiesysteem.  
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Tekst 2 

 

Beetje contrarevolutie kan geen kwaad 
 
(1) Hoe deden we dat toch in 1980? 
Hoe kwamen we aan onze kennis en 
hoe communiceerden we met elkaar? 
De krant viel in de bus, de post 
bracht brieven, de telefoon stond op 5 

een vaste plaats en had een draad 
en vaak nog een draaischijf. Af en 
toe belde je met elkaar. Was het bui-
ten de stad, dan wachtte je tot de 
avond als het goedkoper was. In de 10 

bibliotheek leende je boeken. Scrip-
ties, artikelen, romans tikte je met 
een doorslag1) op een schrijfmachine. 
Er werd gestencild en gefotokopi-
eerd. Wilde je iets weten, dan zocht 15 

je het op in de Winkler Prins Encyclo-
pedie die met gemak een hele boe-
kenplank bezette. Had een studie-
boek een goed register, dan waagde 
je het weleens alleen de relevante 20 

passages op te zoeken. Tentamens 
en examens vroegen naar overzicht 
en inzicht in verbanden. 
(2) Langzaam bouwde je aan een 
stevig reservoir parate en ingedaalde 25 

kennis op het gebied van je keuze. 
Zo beschreven klinkt het als taai en 
traag en tijdrovend. Toch levert dat 
systeem een robuustere basis op dan 
de ik-zoek-het-wel-op-kennis die nu 30 

tot de 21st century skills behoort. Ik 
verslik me bijna in dat ‘21st century 
skills’. Alsof je zonder die skills een 
half mens of een hopeloos uitgeran-
geerde bejaarde bent. 35 

(3) De digitale revolutie heeft alles 
veranderd. Ik ben er dankbaar voor. 
Sneller dan ooit kan ik vragen stellen 
en beantwoord krijgen. Een vage her-
innering aan een zinsnede in een ge-40 

dicht van pakweg P.C. Hooft levert 
binnen luttele seconden het hele ge-

dicht op. (Maar ik had in ieder geval 
die zinsnede om de weg naar Hooft 
te vinden.) Een kort ritje op de elek-45 

tronische snelweg brengt soms vele 
ongezochte verrassingen. De ene 
vondst leidt naar een andere interes-
sante site, en zo sprokkel je allerlei 
onderscheiden en losse wetenswaar-50 

digheden bij elkaar. Wil je iets weten, 
je hoeft geen moeite te doen erachter 
te komen. Wil je iets niet weten, het 
komt toch binnen. 
(4) Over de manier waarop we met 55 

elkaar communiceren hoef ik niet 
veel te zeggen. We staan permanent 
in contact. Iedereen weet dat er veel 
is gewonnen dankzij de digitale revo-
lutie. Het is logisch dat in het onder-60 

wijs die revolutie doordringt en ge-
stalte krijgt. Maar hoe? Daar geeft 
Onderwijs 2032 het antwoord op. 
Zoals met alle onderwijsplannen 
zitten daar prima ideeën in. Het 65 

onderwijs moet meegaan met de tijd. 
Klassikaal, frontaal lesgeven, met de 
pen aantekeningen maken, hele 
lappen tekst uit je hoofd leren of 
jaartallen opdreunen: het zijn ietwat 70 

lachwekkende verschijnselen uit een 
ver verleden. Kinderen kunnen zich 
daar niet meer op concentreren. Er 
moet voorzien worden in de behoefte 
aan de kwikzilverachtige wendbaar-75 

heid van jonge geesten. Onderwijs 
moet aansluiten bij de belangstel-
lingssfeer van de jongere en het is 
toch eigenlijk idioot dat je niet op ver-
schillende niveaus examens kunt af-80 

leggen: havo voor wiskunde en gym-
nasium voor geschiedenis (voor zo-
ver dat vak dan nog bestaat en niet is 
opgegaan in een ruim bemeten alfa-
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profiel). Daarbij moet grote nadruk 85 

liggen op teamwork en (sociale) vaar-
digheden. Ik begrijp dat. Het is Heel 
Belangrijk. Maar een ding begrijp ik 
niet. Als jongeren zich slechter kun-
nen concentreren, waarom hoeven 90 

ze dat dan niet meer te oefenen? Is 
lange en ingespannen concentratie 
soms slecht voor de mens? Heb je 
het niet echt nodig? 
(5) In Fahrenheit 451, een film van 95 

François Truffaut naar een boek van 
Ray Bradbury, wordt een toekomst-
beeld geschetst van een wereld 
waarin (bepaalde) boeken verboden 
zijn. Een groep dissidenten verzet 100 

zich daartegen. Ieder lid leert een be-
langrijk literair werk uit het hoofd(!) 
om het lampje van de beschaving 
brandende te houden. Ze stellen zich 

aan nieuwe leden voor met de titel 105 

van het werk dat ze beheren. Zo erg 
zal het misschien niet worden in 
2032, maar ik houd mijn hart vast. 
(6) Een goede roman vereist concen-
tratie, driehonderd en meer blad-110 

zijden lang. De lezer moet een goed 
geheugen hebben. De opbrengst in 
kennis en ervaring en levensvreugde 
van een roman is moeilijk te meten, 
maar onderzoek wijst uit dat lezende 115 

kinderen empathischer zijn. Lezende 
volwassenen dus ook. Goed gelezen 
boeken zijn een rijke bron van ken-
nis. Schrijven – ja, soms misschien 
wel met de hand op papier – doet 120 

kennis vaster hechten in het hoofd 
dan even swipen2) en scannen. Een 
beetje contrarevolutie kan geen 
kwaad.

 

naar: Nelleke Noordervliet 
uit: Trouw, 10 oktober 2015 
 

Nelleke Noordervliet (1945) is een Nederlandse schrijfster die meer dan 
25 boeken op haar naam heeft en met regelmaat columns publiceert in 
verschillende dagbladen.  
 

 
 

Tekst 3 

 

Meertalig opvoeden, nog steeds een goed idee? 
 
(1) In grote delen van Azië en Afrika 
zouden mensen een beetje moeten 
lachen om onze discussie over meer-
talig opvoeden. Het is daar vanzelf-
sprekend om meerdere talen te 5 

kennen. Als de moeder één kleine 
streektaal spreekt en de vader een 
andere, leren de kinderen beide. Ook 
al is het gezin eentalig, dan nog heb-
ben de kinderen op zeker moment 10 

vaak een tweede taal nodig om zich 

verstaanbaar te kunnen maken in de 
grote stad een eindje verderop. En in 
veel Afrikaanse landen is de taal van 
onderwijs en bestuur nóg weer een 15 

andere. Het is al met al voor miljar-
den mensen vanzelfsprekend dat ze 
geregeld ‘taalschakelen’. Ze doen dat 
moeiteloos en aan geestelijke ver-
warring lijden ze allerminst. Je zou 20 

zelfs kunnen zeggen dat eentaligheid 
een luxe is die alleen moedertaal-

noot 1 doorslag: een kopie, gemaakt met behulp van carbonpapier 
noot 2 swipen: met je vingers een veegbeweging maken op een aanraakscherm 
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sprekers van grote talen zich kunnen 
veroorloven. 
(2) Hoewel: een luxe – is het niet 25 

eerder een handicap? Die indruk is 
de laatste tien, vijftien jaar zeker ge-
wekt. Meertaligen, zo bleek uit meer-
dere onderzoeken aan verschillende 
universiteiten, verslaan de sprekers 30 

van één enkele taal op diverse fron-
ten. Al op jeugdige leeftijd kunnen ze 
hun aandacht scherper focussen, 
hebben ze een krachtiger werk-
geheugen en schakelen ze soepeler 35 

tussen twee lastige taken. Ook zou-
den meertalige kinderen jonger be-
ginnen met lezen, creatiever zijn, 
makkelijker een andere taal leren en 
zich gemakkelijker kunnen verplaat-40 

sen in andere mensen. Oudere men-
sen hebben eveneens baat bij een 
tweede taal, zo ontdekten meerdere 
onderzoekers: als de ziekte van 
Alzheimer hun hersens aantast, 45 

openbaren de symptomen daarvan 
zich met een vertraging van wel vier 
jaar. Kennelijk kunnen de meertalige 
ouderen de geestelijke achteruitgang 
een tijdlang compenseren. 50 

(3) Ook in Nederland hebben weten-
schappers gekeken hoe meertaligen 
het er op diverse testen vanaf bren-
gen. Elma Blom, taalkundige aan de 
Universiteit Utrecht, constateerde dat 55 

Turks én Nederlands sprekende 
kinderen van een jaar of zes beter 
scoorden op bepaalde geheugen- en 
aandachtstaakjes dan eentalige 
leeftijdsgenoten. “Ze moeten in hun 60 

dagelijks leven telkens de juiste taal 
bij de juiste persoon kiezen”, zegt ze. 
“Ook moeten ze continu één taal 
spreken en één taal onderdrukken. 
Dat vergt veel van je hersens, en dus 65 

zou het hun hogere scores kunnen 
verklaren.” Nienke Houtzager, ver-
bonden aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, onderzocht voor haar 

proefschrift juist ouderen. Proef-70 

personen die zowel Nederlands als 
Fries spraken, “bleken beter in staat 
om snel te schakelen tussen verschil-
lende taken dan onze eentalige 
proefpersonen”, zegt ze. “Dat is een 75 

aanwijzing voor een iets grotere 
geestelijke flexibiliteit.” Omdat Neder-
lands en Fries niet zo sterk van el-
kaar verschillen, is het goed denk-
baar dat Houtzagers bevindingen ook 80 

gelden voor sprekers van andere 
streektalen, zoals Limburgs en West-
Vlaams. 
(4) Al die opmerkelijke resultaten 
hebben de laatste jaren tot een 85 

stroom van nieuw onderzoek geleid. 
Maar wie op nog meer en sensatio-
nelere voordelen van meertaligheid 
had gehoopt, kwam bedrogen uit. 
Een niet onbelangrijk deel van het 90 

nieuwe onderzoek vond ... niets. Dat 
kan komen doordat de oude en 
nieuwe onderzoeken niet precies het-
zelfde hebben gemeten. Doordat de 
proefpersonen uiteenlopende leef-95 

tijden hadden, getest werden op net 
iets andere taken, niet precies ‘even 
tweetalig’ waren, noem maar op.  
Het zou ook kunnen dat de eerdere 
bevindingen toevalstreffers waren. 100 

Maar dat lijkt Blom onwaarschijnlijk, 
“want als je tweetaligen test in een 
situatie waarin ze maar één taal 
gebruiken, scoren ze slechter dan in 
een tweetalige situatie.” Anders 105 

gezegd: als bij de meertaligen geen 
beroep wordt gedaan op hun twee 
talen, presteren ze relatief gezien 
slechter dan wanneer wel een beroep 
op hun tweetaligheid wordt gedaan. 110 

(5) “De interessante vraag is daarom: 
onder welke voorwaarden levert 
meertaligheid een voordeel op?”, 
zegt Blom. Bij wijze van antwoord 
vervolgt ze: “De grootste voordelen 115 

tref je aan in de fase dat de hersens 
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zich ontwikkelen en ook weer wan-
neer ze achteruitgaan – bij jonge 
kinderen en ouderen dus. In andere 
levensfases is er weinig voordeel. Bij 120 

kinderen zie je de grootste voor-
sprong als ze ook bínnen het gezin 
twee talen spreken, want dan scha-
kelen ze vaker. En uit onderzoek van 
een collega weet ik dat Friese kin-125 

deren vooral hoog scoren als hun 
Nederlands en Fries ongeveer even 
goed ontwikkeld zijn.” Houtzager vult 
aan: “De oudere Friezen scoorden 
ook het hoogst op flexibiliteit als ze 130 

hun leven lang veel geswitcht hadden 
tussen beide talen.” 
(6) Of meertaligheid ook de sympto-
men van alzheimer inderdaad afremt, 
is voor Blom en Houtzager een open 135 

vraag. In 2013 werd, na een onder-
zoek onder honderden mensen in 
India, meertaligheid nog geroemd als 
het beste medicijn tegen dementie. 

Maar inmiddels laten zó veel andere, 140 

kwalitatief goede onderzoeken géén 
verband zien dat de beide deskundi-
gen er hun geld niet meer op durven 
zetten. Terug naar de kernvraag: is 
meertalig opvoeden een aanrader? 145 

Het antwoord blijft ‘ja’. Sowieso kan 
het geen kwaad: “We zijn er als mens 
op gebouwd”, zoals Blom zegt. Daar-
naast kunnen kinderen die een twee-
de taal beheersen per definitie met 150 

meer mensen communiceren, meer 
boeken lezen en websites raadple-
gen enzovoort. Bovendien zijn er 
toch wel sterke aanwijzingen dat hun 
jonge breintjes net wat meer kunnen. 155 

En het idee dat een tweetalige ge-
makkelijker een derde, vierde en 
volgende taal leert, staat ook nog 
steeds overeind. Onze verwachtin-
gen mogen echter niet te hoog 160 

gespannen zijn. 

 

naar: Gaston Dorren 
uit: Onze Taal, 2016-1 
 

Gaston Dorren is een journalist die vaak publiceert over taal en taalkunde. 
 
 

Tekst 4 

 

Nee, dames, dít onderzoek vereist talent! 
 
(1) Vrouwen zijn ondervertegenwoor-
digd in de wetenschap, maar in som-
mige wetenschapsgebieden zijn ze 
meer ondervertegenwoordigd dan in 
andere. In de Verenigde Staten is het 5 

aandeel vrouwen dat recent in mole-
culaire biologie en neurowetenschap-
pen promoveert bijvoorbeeld ruim 
twee keer zo groot als in natuurkun-
de en computerwetenschappen (daar 10 

is het nog geen 20 procent). Ook in 
de sociale en geesteswetenschappen 
zijn grote verschillen tussen vak-

gebieden: het aandeel vrouwen 
onder de recent gepromoveerden in 15 

psychologie en kunstgeschiedenis is 
ruim twee keer zo groot als dat in 
economie en filosofie (nog geen 35 
procent). In Nederland bestaan grof-
weg vergelijkbare verschillen.  20 

(2) Vrouwen zijn vooral onderver-
tegenwoordigd in vakgebieden waar 
wetenschappers zelf denken dat die 
aangeboren talent vereisen. Dat 
laten Amerikaanse onderzoekers 25 

deze week zien in het wetenschap-
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pelijke tijdschrift Science. Ze vroegen 
ruim 1.800 wetenschappers (van 
promovendus tot hoogleraar) uit 30 
disciplines hoe ze over hun vakge-30 

bied dachten en hoe anderen in het 
vakgebied erover dachten. Ze vroe-
gen niet alleen in hoeverre er een 
speciale vaardigheid voor nodig is 
die niet aangeleerd kan worden, 35 

maar ook hoeveel uur per week 
mensen gemiddeld in hun vakgebied 
werkten en in hoeverre het werk 
systematisch of empathisch denken 
vereist. Het stereotiepe idee is dat 40 

vrouwen minder uren willen of kun-
nen werken en dat ze niet systema-
tisch en wel empathisch denken. De 
antwoorden op die laatste vragen in 
het onderzoek hingen niet samen 45 

met een ondervertegenwoordiging 
van vrouwen.  
(3) En het is ook niet zo dat vrouwen 
afvielen omdat alleen de beste 
kandidaat-promovendi werden aan-50 

genomen en dat dat vaker mannen 
waren. Naarmate vakgebieden 
selectiever waren, naarmate ze dus 
een kleiner percentage aannamen 
van de kandidaten die zich aanmeld-55 

den, waren er eerder méér vrouwen.  
(4) De wetenschappers kunnen door 
de gekozen onderzoeksopzet geen 
oorzakelijk verband aantonen. Maar 
ze denken dat de ondervertegen-60 

woordiging van vrouwen in sommige 

vakgebieden in elk geval deels komt 
door het stereotiepe idee dat vrou-
wen niet het mysterieuze ‘talent’ 
bezitten dat in die disciplines nodig 65 

is. “Een stereotiep beeld, want er is 
geen bewijs dat er zulke verschillen 
tussen de disciplines zijn”, zegt 
Naomi Ellemers, hoogleraar sociale 
en organisatiepsychologie te Leiden. 70 

Volgens haar is ook een andere, vrij 
banale verklaring mogelijk: “Het 
onderzoek laat ook zien dat bij de 
disciplines waar ‘talent’ zo belangrijk 
wordt gevonden, vrouwen überhaupt 75 

niet welkom zijn en niet geschikt wor-
den geacht. Maar dat is niet erg poli-
tiek correct om te zeggen. Misschien 
gaat het hier dus wel gewoon om een 
rationalisatie van het onderbuik-80 

gevoel ‘we moeten ze niet’. En dat dit 
soort stereotiepe verwachtingen leidt 
tot uitsluiting en dat vrouwen ook zelf 
minder graag en goed in die gebie-
den werken, was al bekend”. 85 

(5) Om te veranderen dat vrouwen 
gediscrimineerd worden in de weten-
schap, moet duidelijk zijn dát het ge-
beurt. Maar berichten over onderzoek 
naar seksisme lokken ook seksisti-90 

sche reacties uit. Vooral mannen ont-
kennen of rechtvaardigen sekse-
discriminatie of maken seksistische 
opmerkingen. Veel vrouwen erken-
nen wel dat seksediscriminatie 95 

bestaat. 
 

naar: Ellen de Bruin 
uit: NRC Handelsblad, 16 januari 2015 
 
Ellen de Bruin is wetenschapsredacteur bij NRC Handelsblad en nrc.next. 
Ze schrijft regelmatig over psychologie en menselijk gedrag.  
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 

einde  
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4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4 
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in 
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 
Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden 
gerekend. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De fouten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van de 
inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd en de daarbij behorende 
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aftrekpunten dienen bij de laatste beoordelingscomponent uit het 
correctievoorschrift te worden genoteerd. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende 
aftrekregeling te worden gehanteerd: 
0 fouten   0 
1 fout of 2 fouten 1 
3 of 4 fouten  2 
5 of 6 fouten  3 
7 of meer fouten 4 
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden 
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, 
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor 
antwoorden op deze open vragen beperkt. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 

2 Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 
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4 Beoordelingsmodel 

 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 
 

Tekst 1  Leren is niet ‘dat zoeken we op’ 
 

 1 B      1 
 

 2 C      1 
 

 3 A      1 
 

 4 C      1 
 

 5 B      1 
 

 6 maximumscore 3 
1 < al gegeven > standpunt 
2 argument 
3 standpunt 
4 argument 
5 argument 
 

indien vier functies goed 3 
indien drie functies goed 2 
indien twee functies goed 1 
indien minder dan twee functies goed 0 
 

 7 B      1 
 

 8 maximumscore 2 
citaten 2, 3 en 5  
 

indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien een of geen goed 0 
 

 9 C      2 
 

Vraag 
 

Antwoord Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• X < al gegeven > Leerlingen hebben geen parate kennis meer. 
 
• Y Daardoor kunnen ze gebeurtenissen niet meer in een historische 

tijdlijn plaatsen 
of 
Daardoor hebben ze geen idee van wat ze niet weten / van wat er nog 
te ontdekken valt  1 

 
• Z Daardoor komt de creativiteit en inventiviteit (bij leerlingen) nooit op 

gang 
of 
Daardoor kunnen ze niet zelfstandig nadenken 
of 
Daardoor weten ze niet wat ze moeten opzoeken 1 

 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 11 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
• Het uit het hoofd leren wordt vervangen door het opzoeken van kennis 1 
• Dat is niet verstandig / Dat is een zorgelijke ontwikkeling  1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 12 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
Zonder (globale) kennis komen creativiteit en inventiviteit nooit op gang / 
Zonder (globale) kennis is inzicht niet mogelijk.  
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 

Tekst 2  Beetje contrarevolutie kan geen kwaad 
 

 13 B      1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Mensen zonder 21st century skills hebben geen (moderne) 

opzoekvaardigheden, 1 
• maar deze mensen beschikken wel over een robuustere basis dan de 

ik-zoek-het-wel-op-kennis (die nu tot de 21st century skills behoort) 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 15 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
Deze wetenswaardigheden geven geen overzicht en geen inzicht in 
verbanden / geen robuuste basis (voor kennis) 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 16 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
 

 Kennisvergaring uit het begin 
van de jaren tachtig 

21st century skills 

Resultaat 1a) overzicht en inzicht in 
verbanden (regels 22-23) / 
stevig reservoir parate en 
ingedaalde kennis (regels 25-
26) / robuustere basis  
(regel 29)  

1b) de ik-zoek-het-wel-op-
kennis (regel 30) /  
(zo sprokkel je) allerlei 
onderscheiden en losse 
wetenswaardigheden (bij 
elkaar) (regels 49-51) 

Middelen 2a) boeken (regel 11) /  
de Winkler Prins Encyclopedie 
(regels 16-17) 

2b) elektronische snelweg 
(regels 45-46)  
 
(niet goedrekenen : digitale 
revolutie) (regels 59-60) 

Tempo 3a) Langzaam (regel 24) /  
traag en tijdrovend (regel 28) 

3b) Sneller dan ooit  
(regel 38) 

 

Opmerking 
1 scorepunt toekennen per volledig juist begrippenpaar. 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 17 D      1 
 

 18 D      1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 1 
(bij alinea) 3  
 

 20 maximumscore 1 
(bij alinea) 4  
 

 21 C      1 
 

 22 C      2 
 

 23 B      1 
 

 24 maximumscore 2 
• “(…) (voor zover dat vak dan nog bestaat en niet is opgegaan in een 

ruim bemeten alfaprofiel)” (regels 82-85) 1 
• “Daarbij moet grote nadruk liggen op teamwork en (sociale) 

vaardigheden” (regels 85-87) 1 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 25 A      2 
 
 

Overkoepelende vragen bij tekst 1 en tekst 2 
 

 26 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• volgens tekst 1: het bezit van feitenkennis / globale kennis  1 
• volgens tekst 2: robuuste kennis / ingedaalde kennis / goed 

concentratievermogen 1 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 27 maximumscore 1 
“(Maar ik had in ieder geval die zinsnede om de weg naar Hooft te 
vinden.)” (regels 43-45) 
 
Opmerking 
Niet goed rekenen: “Een vage herinnering aan een zinsnede in een gedicht 
van pakweg P.C. Hooft levert binnen luttele seconden het hele gedicht op.” 
(regels 39-43) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is:  
1 minder nadruk op feitenkennis / uit het hoofd leren / meer nadruk op 

opzoeken 
2 meer nadruk op Engelse taalvaardigheid 
3 een thematische benadering (van geschiedenis en aardrijkskunde) 
4 aansluiten bij de belangstelling van leerlingen 
5 op verschillende niveaus examens kunnen afleggen 
6 meer nadruk op teamwork en (sociale) vaardigheden / minder 

klassikaal/frontaal lesgeven 
7 meer aandacht voor persoonlijke en sociale ontwikkeling  
8 digitalisering van het onderwijs  
 
indien zes van bovenstaande goed 4 
indien vijf van bovenstaande goed 3 
indien vier van bovenstaande goed  2 
indien drie van bovenstaande goed 1 
indien twee of minder van bovenstaande goed 0 
 

Beoordeel de spelling. 
 
 

Tekst 3  Meertalig opvoeden, nog steeds een goed idee? 
 

 29 maximumscore 1 
Het Nederlandse onderzoek bevestigt (grotendeels) de 
onderzoeksresultaten die in alinea 2 zijn gepresenteerd.  
 
Ook goed: 
Een (niet onbelangrijk) deel van het nieuwe onderzoek leverde niets op. 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 30 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De oude en nieuwe onderzoeken hebben niet precies hetzelfde 

gemeten 1 
• Eerdere bevindingen waren toevalstreffers 1 
 
Opmerking 
Een antwoord is fout als het alleen uit voorbeelden bestaat.  
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 31 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is:  
• Meertaligen blijken verschillend te presteren  1 
• afhankelijk van het beroep dat wordt gedaan op één van hun talen of 

op meerdere talen 1 
 
of 
 
• Wanneer een meertalige bij een test maar één taal hoeft te gebruiken, 1 
• presteert deze relatief slechter dan wanneer een beroep op beide talen 

wordt gedaan 1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 32 maximumscore 2 
• 7 1 
• 8 1 
 

 33 maximumscore 1 
“De grootste voordelen tref je aan in de fase dat de hersens zich 
ontwikkelen (…)” (regels 115-117) 
 
Ook goed:  
En uit onderzoek van een collega weet ik dat Friese kinderen vooral hoog 
scoren als hun Nederlands en Fries ongeveer even goed ontwikkeld zijn.” 
Houtzager vult aan: “De oudere Friezen scoorden ook het hoogst op 
flexibiliteit als ze hun leven lang veel geswitcht hadden tussen beide 
talen.” (regels 124 t/m 132) 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 34 maximumscore 1 
“moeiteloos” (regel 19) 
 

 35 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is:  
• je kunt met meer mensen communiceren 1 
• je kunt meer boeken lezen 1 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 36 B      1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 4  Nee, dames, dít onderzoek vereist talent! 
 

 37 maximumscore 1 
natuurkunde, computerwetenschappen, economie en filosofie 
 
Opmerking 
Alleen als alle vier elementen genoemd worden 1 scorepunt toekennen. 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 38 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
− Vrouwen hebben het aangeboren talent niet. (zie regels 21-24) 
− Vrouwen willen/kunnen niet heel veel uren werken. (zie regels 40-42) 
− Vrouwen kunnen niet systematisch denken. (zie regels 42-43) 
− Vrouwen zijn niet welkom bij bepaalde wetenschappen. (zie regels 74-

76) 
− Vrouwen hebben te maken met seksisme of een rationalisatie van het 

onderbuikgevoel ‘we moeten ze niet’. (zie regels 79-83) 
 
Ook goed rekenen: 
− De beste sollicitanten zijn mannen. (zie regels 49-52) 
 
indien 5 van bovenstaande 6 elementen goed  3 
indien 4 van bovenstaande 6 elementen goed  2 
indien 3 van bovenstaande 6 elementen goed 1 
indien 2 of minder van bovenstaande 6 elementen goed 0 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 39 maximumscore 2 
 
< al gegeven > In sommige wetenschappelijke disciplines zijn mannen 
sterk oververtegenwoordigd. 
Vooral in die disciplines wordt seksediscriminatie ontkend of 
gerechtvaardigd / worden seksistische opmerkingen gemaakt.  
Daardoor blijven deze wetenschappen mannenwetenschappen / willen 
vrouwen daar niet werken / verandert er daar niets. 
 
per juist omschreven element  1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 40 maximumscore 1 
“Naarmate vakgebieden selectiever waren, naarmate ze dus een kleiner 
percentage aannamen van de kandidaten die zich aanmeldden, waren er 
eerder méér vrouwen.” (regels 52-56) 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 41 B      2 
 
 

 Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
 

 42 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik dienen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te 
worden gebracht volgens onderstaande aftrekregeling: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 

 
 
5 Aanleveren scores 

 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie 
Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 25 juni. 
 
 

6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Ger Groot, Trouw, 3 oktober 2015 
tekst 2 Nelleke Noordervliet, Trouw, 10 oktober 2015 
tekst 3 Gaston Dorren, Onze Taal, 2016-1 
tekst 4 Ellen de Bruin, NRC Handelsblad, 16 januari 2015 
tekstfragment 1 www.onderwijs2032.nl 
tekstfragment 2 Gaston Dorren, Levende Talen Magazine 2015-7 
 

 

einde   VW-1001-a-18-2-c 13 lees verder ►►► 
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VW-1001-a-18-2-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2018-2 
 

Nederlands vwo  

 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  
 
Bij het centraal examen Nederlands vwo: 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 4 moet naast antwoord C ook antwoord D worden goed 
gerekend. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands vwo. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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VW-1001-a-17-1-o 

Examen VWO 

2017 
tijdvak 1 

woensdag 10 mei 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen.  
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald  
kunnen worden. 
 
Beantwoord de vragen in goedlopend Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer  
dan één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1  Mannen? Nee vrouwen zijn bevoorrecht 

 
In alinea 2 en 3 van tekst 1 lijkt indirect een opvatting te worden 
uitgesproken. 

1p 1 Hoe luidt deze opvatting? Geef antwoord in een of meer volledige zinnen 
en gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
In alinea 4 van tekst 1 wordt een vergelijking gemaakt tussen Medea en 
de huidige situatie in Texas.  

1p 2 Met welk doel wordt deze vergelijking gemaakt? Geef antwoord in een of 
meer volledige zinnen en gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 
woorden. 
 

1p 3 Hoe kan de strekking van alinea 6 van tekst 1 het beste worden 
samengevat? Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik 
voor je antwoord niet meer dan 20 woorden.  
 

1p 4 Hoe kan de strekking van alinea 7 van tekst 1 het beste worden 
samengevat? 
A Al eeuwenlang worden vrouwen bij vervolging voor seksuele 

gedragingen bevoorrecht. 
B De normen voor seksueel gedrag zijn minder stringent voor vrouwen 

dan voor mannen. 
C De praktijk dat vrouwen seksueel worden bevoorrecht is wereldwijd 

aanwijsbaar.  
D Het is een wijdverbreid misverstand dat mannen worden bevoordeeld 

ten opzichte van vrouwen.  
 

1p 5 Welk standpunt wordt in tekst 1 ingenomen als het gaat om de positie van 
vrouwen en mannen? 
A Het is terecht dat vrouwen bevoorrecht worden, omdat dat al 

eeuwenlang het geval is. 
B Het is terecht dat vrouwen bevoorrecht worden, omdat ze nu eenmaal 

zwakker zijn.  
C Mannen moeten bevoorrecht worden, omdat ze al eeuwenlang 

achtergesteld worden. 
D Mannen moeten bevoorrecht worden, omdat ze het nu slechter 

hebben dan vrouwen. 
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Alinea 3 van tekst 1 bevat opvallend veel vragen.  
1p 6 Welke drogreden zou een kritisch lezer kunnen zien in dit herhaaldelijk 

gebruik van vragen?  
A De bewijslast wordt ontdoken. 
B De tekst bevat een persoonlijke aanval. 
C Er wordt een cirkelredenering gegeven. 
D Het publiek wordt bespeeld. 
E Het standpunt wordt vertekend.  
 
De redenering die in tekst 1 wordt uitgewerkt, kan worden samengevat 
met behulp van onderstaand schema. Eén van de cellen is al ingevuld. 

3p 7 Neem het schema over en vul het verder aan. Geef antwoord in een of 
meer volledige zinnen en gebruik voor je antwoord in totaal niet meer dan 
35 woorden. 
 
Standpunt 
 

 

Argumentatie meerdere argumenten 
 

Conclusie 
 

 

Aanbeveling 
 

 

 
 

Tekst 2  Vrouwen bevoorrecht? Nee, ze zijn juist bezig met  
een inhaalslag 

 
Tekst 2 kan in achtereenvolgens drie delen worden onderverdeeld: 
Deel 1 Introductie van Van Crevelds ‘De bevoorrechte sekse’  
Deel 2 Beoordeling van Van Crevelds opvattingen 
Deel 3 De inhaalslag van vrouwen 

1p 8 Bij welke alinea begint deel 2 ‘Beoordeling van Van Crevelds 
opvattingen’? 

1p 9 Bij welke alinea begint deel 3 ‘De inhaalslag van vrouwen’? 
 
Met bijzonder taalgebruik kan een mening versterkt tot uitdrukking worden 
gebracht.  

2p 10 Citeer uit alinea 1 van tekst 2 de twee woordgroepen die dat het 
duidelijkst tonen. 
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“de kracht van de man verzwakt de man.” (tekst 2, regels 16-17)  
Van Creveld zou blijkens alinea 2 met deze zinsnede gebruik hebben 
gemaakt van een argument dat ook al bij De Beauvoir te vinden zou zijn: 
“Helemaal nieuw is dit argument niet.” (regels 17-18) 
Een kritisch lezer zou kunnen opmerken dat de gelijkstelling van “de 
redenering van de professor” en de analyse van De Beauvoir niet terecht 
is.  

1p 11 Met welk argument zou deze kritische lezer zijn mening kunnen staven? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 
“Maar waar Van Creveld over de werkelijkheid lijkt te willen schrijven, 
schuwt hij het absurde niet.” (tekst 2, regels 64-66) 

2p 12 Citeer uit het tekstgedeelte van alinea 5 en 6 twee zinsdelen waarin op 
eenzelfde laatdunkende manier over de mening van Van Creveld wordt 
gesproken. 
 
In alinea 4 van tekst 2 vind je een redenering. De functie van elke zin in 
deze redenering kan met behulp van functiewoorden worden weergeven.  

3p 13 Noteer het nummer van de betreffende zin en daarachter het juiste 
functiewoord. Je mag een functiewoord meer dan eens gebruiken. 
Kies uit de volgende functiewoorden: afweging, argument, beoordeling, 
gevolgtrekking, hypothese, karakterisering, nuancering, standpunt, 
toegeving, voorbehoud, voorbeeld, voorwaarde, weerlegging.  
 

zin 1 Maar waar … absurde niet. (regels 64-66) ……. 

zin 2  Zo baalt … werd veroordeeld. (regels 66-69) …….  bij zin 1

zin 3 Die wrok … kwalijk nemen. (regels 69-70) …….  bij zin 2

zin 4 Historische verhalen … hedendaagse moraal. 
(regels 70-72) 

…….  bij zin 3 

 
In alinea 1 en 2 van tekst 2 wordt negatief geoordeeld over het boek 
De bevoorrechte sekse.  

2p 14 Vat de twee belangrijkste argumenten samen die in de rest van de tekst 
worden gebruikt om die mening te ondersteunen. Geef antwoord in een of 
meer volledige zinnen en gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 
woorden. 
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2p 15 Welke drie van onderstaande uitspraken zijn in overeenstemming met de 
inhoud en het doel van tekst 2?  
Met deze tekst wordt gepoogd 
1 aan te geven dat er nog altijd sprake is van ongelijkheid als er 

gekeken wordt naar de verhouding tussen man en vrouw in de 
maatschappij.  

2 de lezers een negatieve mening over het boek De bevoorrechte sekse 
op te dringen door voornamelijk de auteur van het boek in een 
negatief daglicht te stellen.  

3 een genuanceerd beeld te schetsen van Van Creveld en zijn boek De 
bevoorrechte sekse. 

4 een karikaturaal beeld te schetsen van Van Creveld, zodat mensen 
minder waarde toekennen aan zijn opvattingen over emancipatie.  

5 lezers ervan bewust te maken dat meer vrouwen protest moeten 
aantekenen tegen de onjuiste man-vrouwverhouding. 

6 te betogen dat er in het boek weinig nieuwe standpunten naar voren 
worden gebracht.  

 
tekstfragment 1 
 
Ook eurocommissaris Viviane Reding kwam in september met een 
voorstel om vrouwen positief te gaan discrimineren via een wet die 
bedrijven moet verplichten meer vrouwen aan de top te hebben. Het is te 
hopen, ook voor vrouwen, dat zij haar zin niet krijgt. Het kan namelijk 
nooit tot iets positiefs leiden indien mensen op een seksistische manier 
worden onderscheiden en een voorkeursbehandeling krijgen. Het is ook 
nog eens beledigend voor vrouwen. Want indien je echt goed bent, 
waarom zou je dan hulp nodig hebben om een goede baan te krijgen? 
Daarbij kun je bij dwang niet meer spreken van gelijke geschiktheid van 
de mannelijke en de vrouwelijke kandidaat.   
 

naar: Carla Wijnmaalen, Diversiteit, maar niet ten koste van kwaliteit  
bron: http://www.liberalemedia.nl  
Laatst geraadpleegd 12 januari 2015  

 
 
Voor de oppervlakkige lezer lijkt tekstfragment 1 hetzelfde thema te 
hebben als tekst 2.  

2p 16 Welk element wordt in tekstfragment 1 toegevoegd aan de mening van 
Van Saarloos zoals die blijkt uit tekst 2? Geef antwoord in een of meer 
volledige zinnen en gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
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Vragen bij Tekst 1 en Tekst 2  

 
In tekst 2 worden twee standpunten met betrekking tot de stand van 
zaken van de emancipatie tegenover elkaar gezet: het kennelijke 
standpunt van Van Saarloos en het veronderstelde standpunt van Van 
Creveld.  

2p 17 Benoem per auteur het betreffende standpunt. Geef antwoord in een of 
meer volledige zinnen en gebruik voor je antwoord niet meer dan 35 
woorden. 
 
“In werkelijkheid is de redenering van de professor niets meer dan 
verkapte borstklopperij: de kracht van de man verzwakt de man.” (tekst 2, 
regels 14-17) 

1p 18 Citeer uit het tekstgedeelte van alinea 5 tot en met 8 van tekst 1 één zin 
die als onderbouwing van dit standpunt gezien kan worden. 
 
“Een zaak die mij aan het hart gaat, ook al zal ik nooit één van de jaarlijks 
circa 11.428 mannen zijn die met prostaatkanker worden geconfronteerd. 
Als Van Creveld liever niet aan het KWF doneert, omdat hij nooit één van 
de jaarlijks circa 15.000 vrouwen zal zijn die met borstkanker te maken 
krijgen, is dat zijn goed recht.” (tekst 2, regels 114-124) 
Een kritisch lezer zou – lettend op wat er staat in de tekst van Van 
Creveld – kunnen opmerken dat hier sprake is van een drogreden.  

1p 19 Van welk soort drogreden zou hier sprake zijn? 
A cirkelredenering 
B hellend vlak 
C ontduiken van bewijslast 
D vertekenen van een standpunt  
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In tekst 1 worden argumenten gebruikt om het centrale standpunt in die 
tekst te ondersteunen. Een aantal van die argumenten wordt in tekst 2 
genuanceerd, ontkracht of weerlegd, een aantal andere niet. 

2p 20 Welke twee van onderstaande argumenten worden in tekst 2 
genuanceerd, ontkracht of weerlegd? Noteer de nummers.  
 

Nummer Argument 

1 De levensverwachting van mannen is in alle landen lager dan 
die van vrouwen.  

2 Er wordt altijd maar verwacht dat mannen zich opofferen voor 
vrouwen en niet andersom. 

3 In crisissituaties worden vrouwen (en kinderen) als eersten 
vrijgelaten.  

4 Mannen dragen financieel meer bij dan vrouwen aan een relatie 
tussen man en vrouw. 

5 Mannen krijgen in Texas veel vaker de doodstraf opgelegd dan 
vrouwen.  

6 Vrouwen spelen nauwelijks een rol van belang in militaire 
conflicten. 
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Uit de teksten 1 en 2 blijken fundamenteel afwijkende visies op hoe de 
medische wereld omgaat met mannen- en vrouwenziektes. De 
argumentatie voor beide visies kan worden samengevat met 
gebruikmaking van onderstaand schema. 

4p 21 Noteer de twee argumenten uit tekst 1 voor het aldaar ingenomen 
standpunt en noteer de argumentatie waarmee in tekst 2 het eerste 
argument van Van Creveld wordt weerlegd.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord in totaal niet meer dan 60 woorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tekst 1 worden in alinea 3 en 4 enkele al dan niet vermeende 
voorrechten van vrouwen genoemd. Op twee van bedoelde voorrechten 
wordt in tekst 2 kritiek gegeven. 

4p 22 Neem onderstaand schema over en noteer daarin de twee bedoelde 
manieren waarop vrouwen volgens tekst 1 worden bevoorrecht. Noteer 
ook de kritiek daarop zoals verwoord in tekst 2.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord in totaal niet meer dan 60 woorden. 
 

Bevoorrechting van de vrouw 
volgens tekst 1  

Kritiek uit tekst 2  

in alinea 3 
 

 

in alinea 4 
 

 

 

Argument 1 (Van Creveld):  

Weerlegging (Van Saarloos):  

Onderbouwing (Van Saarloos):  

Argument 2 (Van Creveld):  
 

Standpunt (Van Creveld): Er is meer geld en meer aandacht voor 
vrouwenziektes dan voor mannenziektes.
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Tekst 3  Gezag ontstaat niet door strenger te straffen 

 
“Een term als ‘nooit tolereren’ moet vooral een ferme, symbolische 
boodschap afgeven.” (tekst 3, regels 65-68) 

1p 23 Waarom is de boodschap die ‘nooit tolereren’ moet afgeven volgens de 
tekst vooral symbolisch van aard? Geef antwoord in een of meer volledige 
zinnen en gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden.   
 
“Het ambitieuze programma worstelt met veel problemen.” (tekst 3, 
regels 32-34) 

3p 24 Noem de vier factoren die volgens de tekst de uitvoering van het project 
Veilige Publieke Taak belemmeren. Geef antwoord in een of meer 
volledige zinnen en gebruik voor je antwoord niet meer dan 70 woorden.   
 
In tekst 3 worden twee aanbevelingen gedaan voor de bestrijding van 
openbare agressie. Eén aanbeveling is bedoeld voor de lokale 
gezagsdragers en de andere is bedoeld voor de burgers.  

2p 25 Welke twee aanbevelingen zijn dat? Geef antwoord in een of meer 
volledige zinnen en gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 woorden.  
 
In alinea 9 van tekst 3 wordt een causale keten beschreven. Hier volgen 
in willekeurige volgorde elementen uit de tekst die onderdeel uitmaken 
van deze keten: 
1 dan wordt het recht van de sterkste opgeëist 
2 de ‘straf helpt’-orthodoxie wint terrein 
3 er klinkt een roep om repressie 
4 zwakke gezagsdragers kunnen niet helpen wanneer dat nodig is  

3p 26 Zet deze vier elementen van bedoelde causale keten in een volgens de 
tekst logische volgorde. Noteer daartoe de nummers van de zinnen in 
bedoelde volgorde.  
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3p 27 Welke drie van onderstaande uitspraken zijn in overeenstemming met 
tekst 3? 
1 Burgers moeten zich teweerstellen tegen agressie in de openbare 

ruimte. 
2 Inwoners van Nederland moeten meer bereid zijn gezag te 

accepteren.  
3 Men moet incidentele vormen van lichte agressie meer door de 

vingers zien.  
4 Officieren van justitie moeten meer bereid zijn hogere straffen te 

eisen. 
5 Tegen agressie moet strenger worden opgetreden. 
6 Werknemers met een publieke taak moeten meer bereid zijn de leiding 

te nemen bij gevallen van agressie in de openbare ruimte.  
7 Werknemers met een publieke taak moeten meer wettelijke 

bevoegdheden krijgen om agressie aan te pakken.  
 
 

Tekst 4  De keerzijde van de ‘harde aanpak’ 

 
Hieronder volgen enkele woord(groep)en uit alinea 2 van tekst 4: 
1 “een tijdje” 
2 “ook” 
3 “scherper, harder, hoger, strenger”  
4 “opknappen”  
5 “repressie”  
6 “gezaghebbend en doortastend optreden” 

1p 28 Uit welke woorden of woordgroepen blijkt in tekst 4 een kritische 
benadering van “de ‘harde aanpak’”?  
A 1, 2 en 3  
B 2, 3 en 4  
C 3, 4 en 5  
D 4, 5 en 6 
 
In tekst 4 wordt belicht waarom vakbladen als Proces of Delikt en 
Delinkwent nuttige bronnen zijn voor wie inzicht wil krijgen in “de ‘harde 
aanpak’”.  

2p 29 Vat samen waarom volgens de tekst deze vakbladen nuttig zijn. Geef 
antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je samenvatting 
niet meer dan 30 woorden.  
 
In alinea 5, 6 en 7 van tekst 4 komen verschillende bezwaren tegen “de 
‘harde aanpak’” en de zware straffen die daaruit voortvloeien aan de orde.  

4p 30 Noem vijf van deze bezwaren. Geef antwoord in een of meer volledige 
zinnen en gebruik voor je antwoord niet meer dan 70 woorden. 
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“Vaak wordt er geschreven vanuit de dagelijkse praktijk van de repressie, 
uiteraard ‘op eigen titel’. De hoofdofficier leest mee, nietwaar?” (tekst 4, 
regels 33-37) 

1p 31 Waarom wordt er volgens alinea 3 “uiteraard ‘op eigen titel’” geschreven? 
Omdat de schrijvers van deze teksten  
A alleen dan geloofwaardig overkomen op lezers. 
B anders in overtreding zijn en dan direct ontslagen worden.  
C dit soort informatie niet onder pseudoniem mogen publiceren. 
D zich willen indekken tegen problemen met hun werkgever. 
 
In tekst 4 wordt de (jeugd)officier van justitie de “bewaker van de 
spuigaten” genoemd. (regels 116-117) 

2p 32 Leg, gelet op de strekking van tekst 4, beide termen van deze betiteling 
uit. Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 

2p 33 Formuleer het impliciete advies dat Justitie in alinea 7 van tekst 4 
meekrijgt om bij bekeuringen meer recht te kunnen doen aan de principes 
van “naar draagkracht” en “proportionaliteit”. Geef antwoord in een of 
meer volledige zinnen en gebruik voor je antwoord niet meer dan 35 
woorden. 
 
“Zouden ze dat in Den Haag wel in de gaten hebben?” (tekst 4, regels 
117-118) 

1p 34 Waarom kan er volgens de tekst aan worden getwijfeld of “ze dat in Den 
Haag” wel beseffen? Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en 
gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 

2p 35 Welke uitspraak geeft het doel van tekst 4 het beste weer? 
De tekst “De keerzijde van de ‘harde aanpak’” wil de lezer  
A ervan overtuigen dat de huidige ‘harde aanpak’ te weinig oog heeft 

voor de burgers. 
B in staat stellen een afweging te maken tussen voor- en nadelen van de 

rechtspraktijk die het gevolg is van het ‘harde’ regeringsbeleid. 
C laten zien dat de huidige rechtspraktijk onhoudbaar is als gevolg van 

het regeringsbeleid van de ‘harde aanpak’. 
D op de hoogte brengen van het ‘harde’ regeringsbeleid en de verharde 

rechtspraktijk die hiervan het gevolg is. 
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Vragen bij Tekst 3 en Tekst 4  

 
2p 36 Welke uitspraak is waar, gelet op de inhoud van de teksten 3 en 4? 

A In tekst 3 is er wel begrip voor de roep om strengere straffen, maar 
worden vooral morele bezwaren geuit tegen “de harde aanpak”, terwijl 
in tekst 4 niet alleen wordt getwijfeld aan het nut van strenger straffen, 
maar ook praktische bezwaren worden geuit tegen de uitvoering 
ervan. 

B In tekst 3 wordt de ‘straf helpt’-orthodoxie afgewezen en wordt meer 
heil verwacht van een flexibelere burger en een gewetensvolle 
gezagsdrager, terwijl in tekst 4 wordt gepleit voor meer sociaal gevoel 
in de rechtspraak. 

C In tekst 3 wordt geprobeerd aan te tonen dat de overheidscampagne 
tegen agressief gedrag ten aanzien van publieke gezagsdragers te 
ambitieus is, terwijl in tekst 4 wordt geprobeerd aan te tonen dat het 
harde regeringsbeleid leidt tot een oeverloze stroom bekeuringen. 

D In tekst 3 wordt het regeringsbeleid bekritiseerd aan de hand van 
sprekende voorbeelden en worden burgers en gezagsdragers 
opgeroepen te veranderen, terwijl in tekst 4 het regeringsbeleid wordt 
bekritiseerd en de beleidsmakers worden aangesproken.  

 
In zowel tekst 3 als tekst 4 wordt een standpunt ingenomen ten aanzien 
van het beleid van het Openbaar Ministerie.  

2p 37 Benoem de belangrijkste twee overeenkomsten tussen deze standpunten.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
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tekstfragment 2 
 
Het soms zeer ruime gebruik van alcohol en drugs maakt het soms 
moeilijk te onderkennen dat er (door jou) grenzen worden overschreden 
en dat er dus (tegen jou) moet worden opgetreden. Dat wordt dan niet 
gepikt. Dit alles verklaart echter niet de steeds heter wordende ‘koude 
boosheid’ die wij allen in toenemende mate voelen en soms ook uiten. 
Boosheid ten gevolge van de vele vaak kleine, maar soms ook grote 
perversiteiten die ons zijn of worden aangedaan. Een perversiteit is een 
situatie die ontstaat waar een op zich legitieme of logische set van regels 
c.q. standaarden of protocollen wordt toegepast in een situatie waar deze 
niet (meer) passen. Maar zolang wij (moeten) blijven geloven in het 
adagium ‘Als je je aan de regels houdt, gaan de dingen goed’, neemt het 
aantal perversiteiten en dus deze boosheid toe, zonder dat in beeld is te 
krijgen wat daar de oorzaak van is. (Maatschappelijke) escalatie is hier 
dan geen onlogisch (politiek) gevolg. En professionals komen zo in de 
knel tussen wat moet en wat logisch is.  
 

naar: Hans van der Schaaf als reactie op Bas van Stokkom 
bron: www.socialevraagstukken.nl 
Laatst geraadpleegd op 15 februari 2014 

 
 

In tekstfragment 2 wordt het begrip ‘perversiteit’ gebruikt.  
1p 38 Welk begrip uit tekst 4 komt in betekenis (nagenoeg) overeen met het 

begrip perversiteit, zoals dat gebruikt is in tekstfragment 2? 
 

1p 39 In welk tekstgedeelte wordt een mogelijke oplossing geboden voor het 
probleem dat in tekstfragment 2 wordt geschetst?  
A in alinea 4 en 5 van tekst 3  
B in alinea 8 en 9 van tekst 3  
C in alinea 4 en 5 van tekst 4  
D in alinea 5 en 6 van tekst 4 
 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 

Mannen? Nee vrouwen zijn bevoorrecht 
 
(1) Er zijn vijftig jaar voorbij sinds 
Betty Friedan, de latere hoge-
priesteres van het feminisme, haar 
The feminine mystique publiceerde. 
En wat voor vijftig jaar zijn dat 5 

geweest! Miljoenen boeken, artikelen 
en interviews hebben ons duidelijk 
gemaakt dat vrouwen gediscrimi-
neerd, verdrukt, gebruikt en misbruikt 
worden door mannen. Het spervuur 10 

aan beschuldigingen is intens en 
meedogenloos. Het begint wanneer 
we op de kleuterschool zitten en 
vergezelt ons vaak tot aan het graf. 
(2) Maar zijn de beschuldigingen ook 15 

waar? Hebben vrouwen het ook 
werkelijk slechter dan mannen? 
Wanneer dat zo is, hoe kan het dan 
dat de maatschappij mannelijke 
scholieren altijd veel harder behan-20 

delt om volwaardig lid van de maat-
schappij te worden dan vrouwen – 
vanaf het oude Egypte tot aan de 
moderne militaire academies 
(voordat deze gemengd werden)? 25 

(3) Hoe komt het dat mannen, vanaf 
de Bijbelse Jakob tot aan het heden-
daagse India, altijd moeten betalen 
voor het recht op trouwen terwijl 
vrouwen dat niet hoeven? Hoe komt 30 

het dat mannen, vanaf het moment 
dat aan Adam werd gezegd dat hij ‘in 
het zweet zijns aanschijns’ zou eten, 
tot op de dag van vandaag praktisch 
altijd het zwaarste, smerigste en 35 

allergevaarlijkste werk uitvoeren en 
de overgrote meerderheid van 
werkgerelateerde ongelukken onder-
gaan? Hoe komt het dat in de meeste 
landen vanaf Talmoedische tijden tot 40 

aan het heden, de wet mannen altijd 
heeft verplicht hun vrouwen te 

verzorgen, maar nooit andersom? 
Hoe komt het dat vrouwen volgens 
een VN-onderzoek in dertien ver-45 

schillende landen twee keer zoveel 
uur per dag besteden aan slapen, 
rusten, eten, opmaken en socializen 
dan mannen? 
(4) Duizenden jaren geleden kon 50 

seriemoordenares Medea1) in de 
Griekse mythologie ongestraft in een 
wagen wegkomen die haar ter be-
schikking was gesteld door de 
zonnegod Helios. In het Texas van 55 

vandaag worden veroordeelde 
mannelijke moordenaars vaker 
geëxecuteerd dan vrouwelijke – de 
verhouding is tien op een. Wanneer 
het rechtssysteem in de Verenigde 60 

Staten vrouwen hetzelfde zou be-
handelen als mannen, zou het aantal 
vrouwelijke gevangenen in het 
kwadraat zijn toegenomen. Sinds de 
oorlog is uitgevonden, zijn vrouwen 65 

nooit gedwongen te vechten; dat is 
zelfs van toepassing op het heden-
daagse Israël, het enige land in de 
geschiedenis dat vrouwendienstplicht 
kent. 70 

(5) Vandaag heeft ieder noemens-
waardig ziekenhuis een afdeling voor 
vrouwenziekten, met name voor 
borstkanker. Maar gelijkwaardige 
klinieken om prostaatkanker te be-75 

handelen zijn zeldzaam, terwijl 
prostaatkanker toch net zo dodelijk 
is, zo niet iets dodelijker. In veel ont-
wikkelde landen worden er twee van 
iedere drie dollars in de medische 80 

zorg aan vrouwen besteed. De 
financiering van medisch onderzoek 
is nog onevenwichtiger. 
(6) En er is meer. Telkens wanneer  
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er zich een gijzelingssituatie voor-85 

doet, zijn het de vrouwen (en 
kinderen) die als eersten worden 
vrijgelaten. Zelfs wanneer een klim-
partij in de bergen mislukt, wordt ver-
wacht dat de mannen zich opofferen 90 

voor de vrouwen en niet andersom. 
Op tv is mannenbloed goedkoop – 
een schrijver beweert dat er twee-
honderd mannen sterven op het 
scherm voor iedere vrouw die hun lot 95 

deelt. Op hetzelfde medium is een 
vrouwendood altijd een tragedie, 
behalve wanneer ze een echt slecht 
karakter heeft. Maar wanneer een 
man sterft, is het óf zijn eigen schuld 100 

óf is zijn dood onderdeel van het 
vermaak. 
(7) In dit verband kan ik ook wijzen 
op de zogenoemde ‘dubbele 
standaard’. Die laat zien dat de 105 

dingen niet zo eenvoudig zijn als ze 
lijken. In het Oude Testament wordt 
de man die zijn zus verleidt, ter dood 
gebracht. De tekst bevat geen enkel 
woord over het omgekeerde. In het 110 

Byzantijns recht moest de man die 
schuldig was aan hoererij een boete 
betalen – die gedeeltelijk naar de 
vrouw ging met wie hij geslapen had. 
Wanneer hij niet kon betalen, moest 115 

hij de amputatie van een lidmaat 
ondergaan – omgekeerd gebeurde 
dat echter niet. In veel culturen zijn 
mannelijke homoseksuelen met groot 
machtsvertoon vervolgd, maar 120 

lesbische vrouwen bleven onaange-
raakt. Terwijl zo’n tienduizend homo-
seksuelen in de concentratiekampen 
stierven, blijkt geen enkele lesbische 
vrouw ooit gearresteerd te zijn om 125 

diezelfde reden. 
(8) Kortom, vrouwenonderdrukking is 
een mythe. Is een leugen. Voor ieder 
nadeel dat het vrouw-zijn met zich 
meebrengt, zijn er privileges die zij 130 

alleen geniet. In werkelijkheid zijn het 
de mannen die het meeste werk in 
het leven doen, moeilijkheden 
verdragen en als gevolg daarvan 
sterven. Niet toevallig is hun levens-135 

verwachting vandaag de dag in 194 
van de 194 landen lager dan die van 
vrouwen. 
(9) Mannen kunnen weliswaar geen 
kinderen baren, maar zijn wel, fysiek 140 

gesproken, de sterkere sekse. De 
huidige situatie, waarin vrouwen 
bevoorrecht zijn ten opzichte van 
mannen, moet daarom ook blijven 
zoals deze is. Iedereen van ons is uit 145 

een vrouw geboren. Als volwassen 
man zou ik niet willen dat vrouwen 
zich voor mij opofferen (als kind is 
het een ander geval). Het zou echter 
fijn zijn wanneer we, te midden van 150 

de tsunami aan rioolinhoud die 
feministen de laatste vijftig jaar over 
onze hoofden uit hebben gegoten, 
van tijd tot tijd een vriendelijke 
vrouwenstem konden horen die zegt: 155 

“Dank je, vriend.”
 

naar: Martin van Creveld 
uit: NRC Handelsblad, 19 & 20 oktober 2013  
 
Martin van Creveld  (1946) is emeritus professor aan de Hebreeuwse 
Universiteit in Jeruzalem en is auteur van boeken over militaire strategie. 

noot 1 Medea was in de Griekse mythologie een tovenares, getrouwd met Jason. Hij nam  

haar mee naar Griekenland, maar liet haar in de steek voor de dochter van de koning 

van Korinthe. Daarop nam Medea gruwelijk wraak door hun twee zoontjes te  

vermoorden alsook de koning van Korinthe en zijn dochter. Met een drakenwagen,  

gezonden door haar grootvader Helios, vluchtte Medea weg. 
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Tekst 2 

 

Vrouwen bevoorrecht? Nee, ze zijn juist bezig met een 
inhaalslag 
 
(1) “Het gaat slecht met mannen” is 
gelukkig niet meer bijna hetzelfde als 
zeggen: “Het gaat slecht met de 
mensheid.” Integendeel, apocalyp-
tisch geschreeuw over de teloorgang 5 

van de man (feminisering! over-
emancipatie!) scoort. Dat heeft 
professor Martin van Creveld met zijn 
boek De bevoorrechte sekse goed 
begrepen. Wie stelt dat er wordt 10 

gerammeld aan de poorten van de 
gevestigde orde, kan rekenen op 
aandacht.  
(2) In werkelijkheid is de redenering 
van de professor niets meer dan 15 

verkapte borstklopperij: de kracht van 
de man verzwakt de man. Helemaal 
nieuw is dit argument niet. Simone 
de Beauvoir1) analyseerde in  
De tweede sekse dat de unieke 20 

kracht van de vrouw, het baren, haar 
benadeelde. Mannen kunnen alleen 
maar doden, terwijl vrouwen leven 
kunnen schenken. Dit vermogen 
kunnen de mannen onmogelijk 25 

evenaren en daarom onderdrukken 
ze de vrouw. Zou de man de nieuwe 
tweede sekse zijn en zou zijn kracht 
(doden) ook zijn zwakte vormen, dan 
zou je hieruit kunnen concluderen dat 30 

vernietiging (m), en niet leven 
schenken (v), vandaag de dag als 
indrukwekkendste kracht wordt 
gezien. Dat is een cynische conclu-
sie. Bovendien is zo’n redenering 35 

een veel te verregaande reactie op 
Van Crevelds pleidooi. Want behalve 
enkele feitelijke onjuistheden en een 
ietwat bijzondere lezing van Medea, 
staat er niets nieuws in zijn stuk. 40 

(3) Eén punt maakt hij wel, namelijk  

dat we soms openlijk over de minder 
vanzelfsprekende kanten van 
emancipering moeten nadenken, 
zonder dat zulke vraagstukken direct 45 

worden weggezet als anti-emancipa-
torisch. Het vergruizen van het 
kerngezin als hoeksteen (seriële 
monogamie, mede mogelijk gemaakt 
door economische zelfstandigheid), 50 

de toestroom van vrouwen op de 
arbeidsmarkt en de onderbelichte 
rechten van vaders (waarom blijft het 
kind na scheiding doorgaans bij de 
moeder en moet de vader kramp-55 

achtig bewijzen dat hij een goede 
ouder is?) – ze zijn het bediscus-
siëren waard. Sowieso moet de 
illusie dat iedereen eenzelfde 
opvatting over het goede leven heeft 60 

op de schop, zonder dat het een 
emancipatorische poging als quota 
direct uitsluit. 
(4) Maar waar Van Creveld over de 
werkelijkheid lijkt te willen schrijven, 65 

schuwt hij het absurde niet. Zo baalt 
hij er nog altijd van dat de hoerige 
man in het Oude Testament ter dood 
werd veroordeeld. Die wrok kan ik 
hem niet kwalijk nemen. Historische 70 

verhalen bepalen immers onze 
hedendaagse moraal. Maar het pro-
bleem is nu juist dat Van Creveld het 
gewicht van het verleden negeert, 
zodra het hem uitkomt. Dat vrouwen 75 

een marginale rol hadden aan het 
oorlogsfront, heeft ongetwijfeld iets te 
maken met het feit dat ze lang niet 
op gevechtsposities werden toege-
laten. En nog altijd worden vrouwen 80 

uit elite-eenheden geweerd. 
(5) Van Creveld acht het verder  
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belachelijk dat vrouwen nooit wette- 
lijk zijn verplicht om voor hun partner 
te zorgen, laat staan dat zij een 85 

bruidsschat betaalden. Vandaag de 
dag behoren vrouwen inderdaad 
even verantwoordelijk te zijn voor de 
kosten van hun huwelijksovereen-
komst. En ja, daar horen ook de 90 

eerste dates bij. Van Creveld kan 
echter niet negeren dat de bruids-
schat de vrouw tot een bezit maakte. 
Ze werd een verovering die dat ver-
bond niet zelf kon verbreken, omdat 95 

haar echtgenoot voor haar had be-
taald en gezorgd. Wie dat ‘bevoor-
recht’ noemt, gelooft in sprookjes 
waarin prinsessen in comateuze 
slaap of boven in een hoge toren 100 

wachten op een eerste kus, om de 
prins vervolgens te bedanken voor 
hun nieuw verworven afhankelijkheid. 
(6) Het artikel van Van Creveld 
verwordt al helemaal tot fictie, wan-105 

neer hij het leed van prostaatkanker 
inzet om tegen dat van borstkanker 
op te bieden. Ik wil hem erop 
attenderen dat er voor de mannen 
ook een leuk verzetje is op kanker-110 

gebied: in 2013 lieten veel Neder-
landse mannen hun snor staan om 
geld in te zamelen voor prostaat-
kanker. Een zaak die mij aan het hart 
gaat, ook al zal ik nooit één van de 115 

jaarlijks circa 11.428 mannen zijn die 
met prostaatkanker worden gecon-
fronteerd. 
(7) Als Van Creveld liever niet aan 
het KWF2) doneert, omdat hij nooit 120 

één van de jaarlijks circa 15.000 
vrouwen zal zijn die met borstkanker 
te maken krijgen, is dat zijn goed 
recht. Maar zijn claim dat de vrouw in 
medisch onderzoek wordt 125 

voorgetrokken, is ronduit onzin. Hij 
maakt zich kwaad over speciale 
afdelingen voor vrouwenziektes. Hij 
zal dan blij zijn om te horen dat 

iedere ‘neutrale’ afdeling, zoals die 130 

van hart- en vaatziekten, stiekem een 
heuse mannenafdeling is. Onlangs 
publiceerde NRC Handelsblad nog 
over een hoogleraar cardiologie die 
met moeite geld wist los te weken 135 

voor hartonderzoek onder vrouwen. 
Wat blijkt? Hartkwalen treffen 
vrouwen anders, maar daar is nooit 
onderzoek naar gedaan. Het 
mannelijk lichaam is altijd de norm 140 

geweest.  
(8) We zijn bezig die eenzijdige focus 
te herstellen en dat is waar Van 
Creveld zo van schrikt. Onderwijl 
wordt de overspelige man ook nog 145 

beboet, terwijl de vrouw vrijuit gaat. 
Ik weet niet of en waar dat het geval 
is, maar er zijn in ieder geval plekken 
bekend waar dat zeker niet zo gaat. 
Of we moeten die regelmatige be-150 

richten negeren waaruit blijkt dat het 
seksuele leven van een vrouw be-
straffing verdient – soms op radicale 
wijze zoals blijkt uit het boek Onteerd 
van de Pakistaanse Mukhtar Mai3).  155 

(9) Wanneer we zeggen: het gaat 
slecht met de mensheid, laat het dan 
niet om specifiek mannen of vrouwen 
gaan, maar om mensen als Mukhtar 
Mai, of de door Van Creveld genoem-160 

de gegijzelden, de tienduizend uit-
gemoorde homoseksuelen, de 
kinderen en partners van moderne 
Medea’s. Laten we ons om hen be-
kommeren, in plaats van belachelijk 165 

haantje-de-voorstegedrag te tonen in 
het opeisen van ellende. Van Creveld 
poneert provocatieve stellingen – 
maar uiteindelijk wil hij niets verande-
ren, want eigenlijk vindt hij het 170 

terecht dat de ‘sterkere’ man zich 
opoffert voor vrouwen. De militair 
expert wil de strijd der seksen niet 
staken. Zo vooruitstrevend is hij niet. 
Liever kruipt hij in de rol van sprook-175 

jesheld of droomprins. 
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(10) Het gerammel aan de poorten  
van de gevestigde orde schudt hem 
niet wakker. Het irriteert hem slechts 
in zijn slaap: hij krijgt er nachtmerries 180 

van. Liever hoort hij sussende 
woorden. Van Creveld wil met ‘dank 
je, vriend’ worden beloond. Niet om 
zijn prestaties, maar puur vanwege 

zijn geslacht. Hij vraagt daarbij om 185 

een ‘vriendelijke vrouwenstem’. En 
daar zit de kernangst van zijn stuk: 
vrouwen zijn hem tegenwoordig 
(overemancipatie!) niet vriendelijk 
genoeg. Vrouwen, ze mogen van hun 190 

voorrecht genieten, maar alleen als 
ze lief om zíjn toestemming vragen. 

 

naar: Simone van Saarloos 
uit: NRC Handelsblad, 19 & 20 oktober 2013 
 
Simone van Saarloos (1990) studeerde filosofie en literatuurweten-
schappen. Ze is columnist bij nrc.next. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 Simone de Beauvoir (1908-1986) was een Frans filosofe, schrijfster en feministe.  

Ze is vooral bekend geworden door haar boek De tweede sekse waarin ze pleit voor 

(economische) onafhankelijkheid van de vrouw. 

noot 2 KWF: een Nederlandse organisatie die zich inzet voor de bestrijding van kanker 

noot 3 Mukhtar Mai: een Pakistaanse vrouw die in 2002 door een dorpstribunaal werd 

veroordeeld tot een groepsverkrachting. Mukhtar Mai bracht de zaak voor de rechter 

en wist deze – ondanks bedreigingen en voortdurende tegenwerking – uiteindelijk te 

winnen. Later schreef ze een boek over wat haar is overkomen.  
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Tekst 3 

 
Gezag ontstaat niet door strenger te straffen 
 
(1) In de eerste dagen van januari 
bespreken regeringsvertegenwoor-
digers traditiegetrouw de incidenten 
tijdens de jaarwisseling. Men leeft 
zich daarbij steevast op de bekende 5 

wijze uit: ondanks een toename van 
het aantal incidenten werpt het zero-
tolerancebeleid1) zijn vruchten af, 
door de inzet van tienduizend politie-
mensen zijn ernstige onlusten in de 10 

kiem gesmoord en als de rechter 
tweehonderd procent strafverhoging 
oplegt, komt het wel goed. 
(2) Geweld tegen werknemers met 
een publieke taak is onacceptabel, 15 

daar is iedereen het over eens. De 
laatste jaren neemt de politiek echter 
wel een heel eigenaardige positie in 
ten aanzien van deze kwestie. Ze 
hangt de ‘straf helpt’-orthodoxie aan 20 

en is ervan overtuigd dat afschrikking 
werkt. Stapels onderzoeken die het 
tegendeel aantonen, worden rustig 
terzijde gelegd. 
(3) Illustratief is het project Veilige 25 

Publieke Taak. Het uitgangspunt 
daarvan luidt: “Agressief of geweld-
dadig gedrag tegen werknemers met 
een publieke taak wordt nooit ge-
tolereerd.” Werknemers worden dan 30 

ook aangespoord elk geval van 
agressie of geweld te melden. Het 
ambitieuze programma worstelt met 
veel problemen. Bij lichtere inciden-
ten is sprake van ‘onderregistratie’. 35 

Werknemers zeggen dat zij verbaal 
geweld nooit laten registreren, omdat 
zij anders ‘wel bezig kunnen blijven’. 
Ook bedreigingen komen lang niet 
altijd terug in de registraties. 40 

(4) Het Openbaar Ministerie (OM) 
wordt geacht een driedubbele straf-

eis te hanteren. Een deel van de 
officieren vindt dit niet langer pro-
portioneel en eist dan ook lang niet 45 

altijd een hogere straf. Het OM is in 
feite een keurslijf opgelegd: het 
leveren van veroordelingen conform 
de maximale strafeis. Daarmee wordt 
een klassiek beginsel van het straf-50 

recht als laatste redmiddel miskend. 
Bovendien verdraagt zero tolerance 
zich niet met het rechterlijke streven 
naar maatwerk. Mogelijk treft beide 
partijen blaam en heeft de publieke 55 

werknemer de burger geprovoceerd. 
Of het gaat om de eerste overtreding 
waarvoor je wordt gepakt. 
(5) Dan is er nog het probleem van 
handhaving. Beschikken we wel over 60 

de middelen om naleving van ‘nooit 
tolereren’ af te dwingen? Kennelijk 
zijn de tienduizend politiemensen die 
tijdens oud en nieuw op de been 
waren, toch niet genoeg. Een term 65 

als ‘nooit tolereren’ moet vooral een 
ferme, symbolische boodschap 
afgeven. 
(6) In de reële wereld moeten we niet 
alle vormen van agressief gedrag 70 

strafrechtelijk willen afhandelen. Zo 
horen beledigingen bij het stress-
volle, stedelijke leven. Burgers 
schieten uit hun slof en verliezen 
tijdelijk hun zelfcontrole. Die ver-75 

velende en vaak kwalijke reacties 
moeten niet worden gecriminaliseerd. 
Dat is zinloos en geeft bovendien het 
verkeerde signaal: ‘zero friction’2) als 
publieke norm. 80 

(7) Het ligt voor de hand dat politie 
en justitie zich richten op zwaardere 
vormen van agressief gedrag. Maar 
de strijd tegen agressie in de open-
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bare ruimte is allereerst een maat-85 

schappelijke opdracht. Dat komt neer 
op revitalisering van alledaags 
gezag. Gezag duidt op ongevraagd 
initiatief nemen: een (her)definiëren 
van een probleemsituatie ‘voor’ 90 

anderen. Je introduceert daarmee 
ongelijkheid, niet om je formele 
positie te benadrukken, maar om de 
verantwoordelijkheid voor het regule-
ren van gedrag op je te nemen. Je 95 

moet je engageren en zeggen: “Dit 
gaan we niet doen!” Dit ‘voorgaan’ 
maakt weinig indruk als brandweer-
lieden en hulpverleners in de nacht 
tegenover een dronken en stoned 100 

publiek staan. Maar in alledaagse 
situaties kan het wel degelijk verschil 
maken: duidelijk zijn, laten zien voor 
welke zaak, welke normen je staat en 
wat je gaat doen en wat anderen 105 

moeten doen of laten. Ook dan is je 
mond het sterkste wapen. 
(8) We moeten werknemers met een 
publieke taak meer speelruimte 
geven. Erkennen dat zij hun werk 110 

moeten doen en hen niet bij voorbaat 
trakteren op tegenspraak. Geen 
snelle, egocentrische reflexen als 
‘dat maak ik zelf wel uit’. 
Conducteurs, hulpverleners of 115 

leraren het voortouw laten nemen 

tegen onwenselijk gedrag. En dat 
optreden leren zien als publieke 
dienstverlening – niet als inbreuk op 
‘mijn’ vrijheid. Dat optreden vereist 120 

moreel overwicht en moed, wel-
willend zijn, maar ook consequent, 
ervoor zorgen dat het ingrijpen als 
eerlijk wordt ervaren. Nu heeft gezag 
in een democratische samenleving 125 

een slecht imago. Gezag lijkt syno-
niem geworden aan ‘tegen je zin’ en 
‘opgelegd’. Veel burgers menen dat 
aanspreken op gedrag een ergerlijke 
zaak is, omdat ‘mij’ de wet wordt 130 

voorgeschreven. “Wie ben jij om mij 
te commanderen?” Het besef dat je 
vrijwillig kunt instemmen met ander-
mans verzoek, leeft bepaald niet. 
(9) Deze koudwatervrees voor gezag 135 

en de verontwaardigde reacties op 
inmenging moeten we te boven zien 
te komen. Niemand is gebaat bij 
zwakke gezagsdragers. Die kunnen 
mensen niet helpen, als de nood aan 140 

de man is. De ‘brutalen’ en ‘onver-
schilligen’ gaan vervolgens hun 
gang. Zij eisen het recht van de 
sterkste op. Onvermijdelijk weerklinkt 
daarna de roep om repressie en 145 

wordt de belijdenis dat straf helpt, 
weer stevig omarmd door de politiek.

 
naar: Bas van Stokkom 
uit: NRC Handelsblad, 4 & 5 januari 2014  
 
Bas van Stokkom (1953) is filosoof en socioloog en is als docent-
onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Ethiek van de Radboud 
Universiteit Nijmegen en de sociologiefaculteit van de Vrije Universiteit 
Amsterdam. 

 
 

noot 1 zerotolerancebeleid: beleid waarbij elke overtreding wordt bestraft, ongeacht de ernst 

ervan of de omstandigheden waaronder de overtreding plaatsvond 

noot 2 zero friction: de opvatting dat ergernissen en conflicten te allen tijde moeten worden 

voorkomen 
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Tekst 4 

 

De keerzijde van de ‘harde aanpak’ 
 
(1) “Alle 89 criminele jeugdgroepen in 
Nederland moeten binnen twee jaar 
keihard zijn aangepakt.” En: 
“Voetbalhooligans de komende jaren 
in de houdgreep om te voorkomen 5 

dat zij rondom voetbalwedstrijden de 
orde verstoren.” Of: “In het kabinet 
gaan stemmen op om de voorlopige 
hechtenis te verruimen, samen met 
een uitbreiding van het snelrecht.” En 10 

dat was alleen de oogst van recente 
persberichten. 
(2) Geen week gaat voorbij of de 
regering pakt de criminaliteit snoei-
hard aan. Dit is al een tijdje aan de 15 

gang, want ook onder het vorige 
kabinet moest de aanpak scherper, 
harder, hoger, strenger – het 
strafrecht mag het opknappen. De 
onzekere burger krijgt zo waar hij 20 

voor heeft gestemd: repressie. 
Bewindslieden willen een zichtbaar, 
gezaghebbend en doortastend 
optreden van politie en justitie.  
(3) Nu heeft dit overheidsbeleid 25 

natuurlijk allerlei onvoorziene ge-
volgen: soms durft iemand binnen 
Justitie weleens iets op te schrijven. 
Dat verschijnt dan in nette vakbladen 
voor de strafrechtspleging als Proces 30 

of Delikt en Delinkwent. Die sturen 
nooit persberichten, maar zijn wel de 
moeite waard. Vaak wordt er ge-
schreven vanuit de dagelijkse praktijk 
van de repressie, uiteraard ‘op eigen 35 

titel’. De hoofdofficier leest mee, 
nietwaar?  
(4) Maar ik ook, en ik geloof m’n 
ogen niet. Zou het echt zó gaan? 
Mijn laatste confrontatie met het 40 

gezag was een stadswacht die me 
voor Rotterdam CS berispte, omdat 

ik op de stoep fietste. Snel afstappen 
en “Ja, mevrouw” zeggen. En er 
verder het mijne van denken. Dat dan 45 

weer wel. Dankzij Delikt en 
Delinkwent weet ik dat ‘mieren-
neuker’ roepen een boete van 650 
euro had opgeleverd. Dat is namelijk 
(verbale) ‘agressie’ tegen een pu-50 

blieke gezagsdrager – het ministerie 
heeft de strafeis onlangs verdrie-
voudigd. 
(5) De parketmedewerker die het 
onderzocht, concludeerde dat er 55 

sprake is van disproportionaliteit: die 
boete staat in geen verhouding tot 
beboeting bij ander strafbaar gedrag. 
Ook de zerotolerance-aanpak (áltijd 
vervolgen) schiet z’n doel voorbij: de 60 

parketsecretarissen beoordelen deze 
overtredingen nogal verschillend. 
‘Mierenneuker’ had een kans van 
vijftig procent op een sepot1). Wille-
keur dus.  65 

(6) Dat is echter nog niets vergeleken 
bij het doolhof dat een Rotterdamse 
jeugdofficier in Proces van april be-
schrijft. Hij signaleert het bestaan 
van zó veel wetten en regels dat “zo 70 

ongeveer alles is verboden wat je als 
jongere maar kunt bedenken”. Vooral 
de regels over verkeer en gedrag op 
straat vormen “een schier onuitputte-
lijke bron van bekeuringen”. Op het 75 

parket wordt dat ‘hangjeugden’ ge-
noemd: ergens zijn of iets doen wat 
niet mag. Daarvoor zijn vooral de 
gestripte scooters die in Rotterdam 
op straat slingeren, erg geschikt. Dat 80 

zijn wrakken, ooit gejat, die nog net 
kunnen rijden, met een “onafwend-
bare aantrekkingskracht op sommige 
jongetjes van een jaar of dertien, 
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veertien”. Dat levert een stroom aan 85 

bekeuringen op wegens schuld-
heling, zonder verzekering, helm en 
certificaat rijden, op de stoep crossen 
et cetera. Deze kinderen verzamelen 
makkelijk een paar honderd euro 90 

boete, die ze niet betalen of thuis 
verzwijgen. Dan gaat het hard. 
(7) Deze officier greep in, toen hij via 
de reclassering ontdekte dat straffen 
van tweehonderd euro bij kinderen 95 

makkelijk oplopen tot negenhonderd 
euro of meer. Dat leidt tot executie-
verkopingen van de inventaris van 
meestal sociaal zwakke gezinnen. De 
verwerking van al die bekeuringen is 100 

bij Justitie zo georganiseerd dat 

niemand overzicht heeft, laat staan 
dat iemand controle uitoefent. Dus 
wat doet deze jeugdofficier? Hij grijpt 
in en breekt incassoprocedures af, 105 

soms op het laatste moment. Of de 
justitiedeurwaarder het dossier van 
deze of gene dertienjarige scooter-
piloot maar wil ‘opleggen ter verja-
ring’2). Het is een laatste poging van 110 

een geëngageerde officier om 
beginselen als ‘naar draagkracht’ en 
‘proportionaliteit’ overeind te houden. 
En om de ondergang van hele gezin-
nen door de ‘harde aanpak’ te voor-115 

komen. De officier als bewaker van 
de spuigaten dus. Zouden ze dat in 
Den Haag wel in de gaten hebben?

 
naar: Folkert Jensma 
uit: NRC Handelsblad, 28 & 29 mei 2011  
 
Folkert Jensma (1957) is een journalist die gespecialiseerd is in juridische 
vraagstukken. Hij was van augustus 1996 tot september 2006 
hoofdredacteur van NRC Handelsblad. 

 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 sepot: beslissing van de officier van justitie om iemand niet langer te vervolgen 

noot 2 opleggen ter verjaring: verklaren dat de zaak is verlopen en er om die reden geen 

rechtsvervolging meer plaatsvindt 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 72 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4 
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in 
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De aftrekpunten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van 
de inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd. Ze vormen de laatste 
beoordelingscomponent van het correctievoorschrift.   
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
dienen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens 
onderstaande aftrekregeling: 
0 fouten    0 scorepunten 
1 fout of 2 fouten                                                                                1 scorepunt 
3 of 4 fouten   2 scorepunten 
5 of 6 fouten   3 scorepunten 
7 of meer fouten  4 scorepunten 
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden 
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, 
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor 
antwoorden op deze open vragen beperkt. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
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2  Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Aan een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3  Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 

 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

Tekst 1  Mannen? Nee vrouwen zijn bevoorrecht 
 

 1 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Mannen worden (al eeuwenlang) veel harder behandeld door de 
maatschappij dan vrouwen. / Vrouwen worden (al eeuwenlang) minder 
hard behandeld door de maatschappij dan mannen. / Mannen hebben het 
slechter dan vrouwen. / Vrouwen hebben het beter dan mannen. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
Opmerking 
Antwoorden zoals “Vrouwen worden (helemaal) niet bevoorrecht” niet goed 
rekenen. 
 

 2 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Het doel is om aan te tonen dat vrouwen overal/in alle tijden worden 
bevoorrecht bij strafoplegging / dat vrouwen een strafbaar feit altijd/overal 
minder hard wordt aangerekend dan mannen. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 

Vraag 
 

Antwoord Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Dat mannen moeten lijden, is kennelijk minder erg dan wanneer vrouwen 
lijden / Een mannenleven is kennelijk minder waard dan een vrouwenleven  
 
of 
 
Het is erger wanneer vrouwen moeten lijden dan wanneer mannen moeten 
lijden / Een vrouwenleven is kennelijk meer waard dan een mannenleven. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 4 A      1 

 
 5 B      1 

 
 6 D      1 

 
 7 maximumscore 3 

 
Standpunt Vrouwen worden bevoorrecht / niet onderdrukt (door 

mannen). 
Argumentatie meerdere argumenten  

 
Nota bene: als leerlingen hier iets ingevuld hebben, telt 
dat niet mee voor de beoordeling en/of het aantal 
woorden. 

Conclusie Vrouwenonderdrukking is een mythe/leugen. 
Aanbeveling Vrouwen moeten wat dankbaarder/aardiger zijn. 

ook goed: 
De situatie moet blijven zoals die is. 

 
per juist element 1 
 

Maximumlengte van het antwoord in totaal: 35 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 

Tekst 2  Vrouwen bevoorrecht? Nee, ze zijn juist bezig met  
   een inhaalslag 

 
 8 maximumscore 1 

alinea 2 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 1 
alinea 8 
 

 10 maximumscore 2 
Twee van onderstaande: 
− apocalyptisch geschreeuw 
− (over de) teloorgang (van de man) 
− (er wordt) gerammeld aan de poorten (van de gevestigde orde) 
 
indien twee elementen goed 2 
indien een element goed  1 
indien geen element goed  0 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 11 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Er wordt een verkeerde vergelijking gemaakt, want De Beauvoir vult de 
kracht/zwakte van de vrouw op een andere manier in dan Van Creveld dat 
doet bij de zwakte/kracht van de man. 
 
Ook goed: antwoorden waarin een meer inhoudelijke invulling wordt 
gegeven aan deze verkeerde vergelijking (bijvoorbeeld: De Beauvoir gaat 
in op de zwakte van vrouwen (vanwege het baren van kinderen), terwijl in 
de tekst van Van Creveld de maatschappelijke zwakte van mannen 
centraal wordt gesteld). 
 

Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 12 maximumscore 2 

• “(gelooft in) sprookjes (waarin … nieuw verworven afhankelijkheid)” 
(alinea 5) 1 

• “(het artikel verwordt al helemaal tot) fictie” (alinea 6) 1 
 

Beoordeel de spelling. 
 
Opmerking 
Antwoorden zoals “Van Creveld acht het verder belachelijk…” niet goed 
rekenen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 3 
 

zin 1 Maar waar … absurde niet. standpunt 
zin 2  Zo baalt … werd veroordeeld. voorbeeld bij zin 1 

 
of 
 
argument bij zin 1 

zin 3 Die wrok … kwalijk nemen. toegeving bij zin 2 
zin 4 Historische verhalen … hedendaagse 

moraal. 
argument bij zin 3 

 
indien vier elementen goed  3 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed  0 
 

 14 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Van Creveld gebruikt de feiten selectief / zoals het hem uitkomt / 

negeert het gewicht van het verleden zodra hem dat uitkomt 1 
• Van Creveld begrijpt niet dat veel voorrechten van vrouwen juist wijzen 

op achterstelling / trekt verkeerde conclusies 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 15 maximumscore 2 

1, 4 en 6 
 
indien drie uitspraken juist 2 
indien twee uitspraken juist 1 
indien een of geen uitspraak juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De inhaalslag van vrouwen  / Vrouwenemancipatie moet niet 

gebaseerd zijn op positieve discriminatie, 1 
• maar op (bewezen) kwaliteiten / want positieve discriminatie is 

beledigend voor vrouwen 1 
 
of 
 
• Vrouwen hebben geen bevoorrechting / positieve discriminatie nodig,  1 
• want ze hebben van zichzelf meer dan voldoende kwaliteiten 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 

Vragen bij Tekst 1 en Tekst 2  
 

 17 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens Van Saarloos is er sprake van een inhaalslag bij vrouwen 1 
• Volgens Van Creveld is vrouwenemancipatie overbodig, want vrouwen 

worden (altijd al) voorgetrokken / Volgens Van Creveld is het goed 
zoals het is 1 

 

Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 18 maximumscore 1 

“In werkelijkheid zijn het de mannen die het meeste werk in het leven 
doen, moeilijkheden verdragen en als gevolg daarvan sterven.”  
(tekst 1, regels 131-135) 
 

ook goed 
“Niet toevallig is hun levensverwachting vandaag de dag in 194 van de 194 
landen lager dan die van vrouwen.” (tekst 1, regels 135-138) 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 19 D      1 
 

 20 maximumscore 2 
argument 4 en 6  
 

per juist benoemd element 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
per juist element  1 
 

Maximumlengte van alle antwoordelementen tezamen: 60 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 22 maximumscore 4 

 

Bevoorrechting van de vrouw  
volgens tekst 1  

Kritiek uit tekst 2  

in alinea 3: Mannen moeten betalen 
voor het recht om te trouwen / 
moeten een bruidsschat betalen. 

Een bruidsschat maakt dat 
vrouwen gezien worden als bezit. / 
De vrouw is een verovering die het 
huwelijk niet zelf kan verbreken. 

in alinea 4: Vrouwen zijn nooit 
gedwongen te vechten in een 
oorlog. 

Vrouwen werden niet toegelaten 
op gevechtsposities / worden nog 
steeds geweerd uit elite-
eenheden. 

 
per juist element  1 
 

Maximumlengte van alle antwoordelementen tezamen: 60 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 

Argument 1 (Van Creveld):  
Elk ziekenhuis heeft wel een 
afdeling voor vrouwenziektes 
(zoals borstkanker), maar niet 
voor mannenziektes (zoals 
prostaatkanker). 

Weerlegging (Van Saarloos):  
Elke ‘neutrale’ afdeling in het 
ziekenhuis is een mannenafdeling. 

Onderbouwing (Van Saarloos):  
Bij veel onderzoek zijn mannen de 
norm. 

Argument 2 (Van Creveld):  
In ontwikkelde landen worden 
twee van iedere drie dollars in 
de medische zorg aan vrouwen 
besteed.  
 
of 
 
De financiering van medisch 
onderzoek is onevenwichtig. 

Standpunt (Van Creveld): Er is meer geld en meer aandacht voor 
vrouwenziektes dan voor mannenziektes. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 3  Gezag ontstaat niet door strenger te straffen 
 

 23 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De boodschap is symbolisch, omdat een beleid van ‘nooit tolereren’ in de 
praktijk niet te handhaven is / omdat er niet voldoende middelen zijn om 
‘nooit tolereren’ af te dwingen. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 24 maximumscore 3 

− Bij lichtere incidenten is sprake van onderregistratie / wordt vaak geen 
aangifte gedaan. 

− Een aantal officieren van justitie vindt de voorgeschreven strafeis te 
hoog / eist lang niet altijd een hogere straf. 

− Zerotolerance verdraagt zich niet met het rechterlijk streven naar 
maatwerk. 

− Er zijn onvoldoende middelen voor handhaving van het beleid. 
 
indien vier factoren juist benoemd 3 
indien drie factoren juist benoemd 2 
indien twee factoren juist benoemd 1 
indien een of geen factor juist benoemd 0 
 

Maximumlengte van het antwoord: 70 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
Opmerking 
Bij het tweede liggende streepje het antwoord ‘Het klassieke beginsel van 
het strafrecht als laatste redmiddel wordt miskend’ niet goed rekenen. 
 

 25 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• (Lokale) gezagsdragers moeten bereid zijn om in probleemsituaties 

hun verantwoordelijkheid te nemen / moeten het goede voorbeeld 
geven en aangeven wat anderen moeten doen / moeten ‘voorgaan’ in 
goed gedrag  1 

• Burgers moeten het gezag van (lokale) gezagsdragers aanvaarden / 
gezagsdragers meer speelruimte geven 1 

 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 3 
4 - 1 - 3 - 2 
 
indien alle elementen goed geplaatst 3 
indien een keten van drie opeenvolgende elementen goed 2 
indien een keten van twee opeenvolgende elementen goed 1 
 

 27 maximumscore 3 
De uitspraken 2, 3 en 6. 
 
per juiste uitspraak 1 
 
 

Tekst 4  De keerzijde van de ‘harde aanpak’ 
 

 28 C      1 
 

 29 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Deze tijdschriften bevatten teksten, geschreven door mensen binnen 

Justitie / door mensen die veel te maken hebben met de 
(rechts)praktijk 1 

• Deze teksten geven voorbeelden uit de dagelijkse praktijk / 
voorbeelden van “de ‘harde aanpak’” / inzicht in de hoogte van de 
straffen / inzicht in de praktijk van het zerotolerancebeleid 1 

 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 30 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
− Straffen zijn niet evenredig aan de ernst van het gepleegde feit / zijn 

niet proportioneel. 
− Een en hetzelfde strafbare feit wordt soms wel en soms niet vervolgd / 

Er is willekeur in de vervolging. 
− De wetgeving is een doolhof van regels / Er zijn zoveel wetten en 

regels dat bijna alles verboden is. 
− De harde aanpak kan leiden tot een eindeloze stroom van 

bekeuringen. 
− De opeenstapeling/accumulatie van straffen kan leiden tot de 

ondergang van hele gezinnen. 
 
indien vijf bezwaren juist benoemd 4 
indien vier bezwaren juist benoemd 3 
indien drie bezwaren juist benoemd 2 
indien twee bezwaren juist benoemd 1 
indien een of geen bezwaren juist benoemd 0 
 

Maximumlengte van het antwoord: 70 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 31 D      1 

 
 32 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
• De officier van justitie zorgt er (als bewaker) voor 1 
• dat de gevolgen van een straf niet uit de hand lopen / dat de straf niet 

disproportioneel wordt 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 33 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Justitie moet de verwerking van bekeuringen op een andere manier 

organiseren 1 
• waardoor ze (meer) overzicht/controle krijgt op de bekeuringen die ze 

uitdeelt  1 
 

of 
 

• Justitie moet meer inzicht krijgen in de draagkracht van bekeurden  1 
• en daar ook rekening mee houden / en voorkomen dat hele gezinnen 

ten onder gaan 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 34 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
Dat kan worden betwijfeld, omdat de makers van het beleid het belang van 
een harde aanpak van criminaliteit (blijven) bepleiten 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 35 C      2 

 
 

Vragen bij Tekst 3 en Tekst 4  
 

 36 D      2 
 

 37 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het beleid van het Openbaar Ministerie is te streng / leidt tot 

disproportionele straffen 1 
• Het harde aanpak-beleid is niet realistisch / niet uitvoerbaar / wordt 

niet uitgevoerd om problemen te voorkomen 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 38 maximumscore 1 

disproportionaliteit 
 

 39 B      1 
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Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 

40 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen in 
totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens onderstaande 
aftrekregeling: 
0 fouten 0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten  2 
5 of 6 fouten  3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 23 mei.  

Ook na 23 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 

tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 Martin van Creveld, NRC Handelsblad, 19 & 20 oktober 2013 
tekst 2 Simone van Saarloos, NRC Handelsblad, 19 & 20 oktober 2013 
tekst 3 Bas van Stokkom, NRC Handelsblad, 4 & 5 januari 2014 
tekst 4 Folkert Jensma, NRC Handelsblad, 28 & 29 mei 2011 
tekstfragment 1 Carla Wijnmaalen, Diversiteit, maar niet ten koste van kwaliteit, 

http://www.liberalemedia.nl 
tekstfragment 2 Hans van der Schaaf, reactie op Bas van Stokkom, 

www.socialevraagstukken.nl 

einde    VW-1001-a-17-1-c 15 
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VW-1001-a-17-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2017-1 
 

Nederlands vwo 
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo  
 
Bij het centraal examen Nederlands vwo:  
 
Op pagina 9, bij vraag 16 moet het gegeven antwoord 
 
maximumscore 2  
De kern van een goed antwoord is:  
• De inhaalslag van vrouwen / Vrouwenemancipatie moet niet gebaseerd zijn op 
  positieve discriminatie,          1  
• maar op (bewezen) kwaliteiten / want positieve discriminatie is beledigend voor 
  vrouwen             1  
of  
• Vrouwen hebben geen bevoorrechting / positieve discriminatie nodig,    1  
• want ze hebben van zichzelf meer dan voldoende kwaliteiten     1  
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
vervangen worden door: 
 
maximumscore 2  
De kern van een goed antwoord is (één van de volgende):  
 De inhaalslag van vrouwen / Vrouwenemancipatie moet niet gebaseerd zijn op 

positieve discriminatie. 
 Positieve discriminatie is beledigend voor vrouwen. 
 Vrouwen hebben geen bevoorrechting / positieve discriminatie nodig.  
 Vrouwen hebben van zichzelf meer dan voldoende kwaliteiten. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands vwo. 
 
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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VW-1001-a-17-2-o 

Examen VWO 

2017 
 
 
 

 Nederlands 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Beantwoord de vragen in correct Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 2
maandag 19 juni
13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1  Eco-extremisten  

 
Tekst 1 kan door middel van onderstaande kopjes in achtereenvolgens 
vier delen worden onderverdeeld: 
deel 1: Milieubeweging in verzet 
deel 2: Ideologie van de milieubeweging 
deel 3: Schijnbewegingen van de milieubeweging 
deel 4: Besluit 

1p 1 Bij welke alinea begint deel 2, ‘Ideologie van de milieubeweging’? 
1p 2 Bij welke alinea begint deel 3, ‘Schijnbewegingen van de 

milieubeweging’? 
 
In de eerste drie alinea’s van tekst 1 worden voorbeelden gegeven van 
acties van milieuactivisten in de Filipijnen, Engeland en Nederland. 

1p 3 Wat laten deze voorbeelden vooral zien, gelet op de rest van de tekst?  
Deze voorbeelden laten vooral zien dat 
A milieuactivisten onderzoek naar gentechgewassen hoe dan ook willen 

voorkomen. 
B milieuactivisten overal ter wereld de proeven met gentechgewassen 

altijd saboteren. 
C milieuactivisten steeds feller reageren op onderzoek naar gentech-

gewassen. 
D milieuactivisten wereldwijd zonder onderliggende gronden vernielingen 

aanrichten. 
 
In alinea 4 van tekst 1 staan uitdrukkingen als ‘angstige, gillende 
maïskolven’ en ‘Frankensteinfood’. 

1p 4 Waarom worden juist deze voorbeelden van de websites van Greenpeace 
en Milieudefensie aangehaald in tekst 1?  
A om het publiek aan te zetten tot nadenken over de groeimogelijkheden 

die gentech biedt 
B om het publiek beter te laten beseffen dat het door de milieubeweging 

bespeeld wordt 
C om het publiek meer te doordringen van de gevaren die gebruik van 

gentech oplevert 
D om het publiek met enkele opmerkelijke voorbeelden meer bij de tekst 

te betrekken  
 
Een kritisch lezer zou in het tekstgedeelte dat bestaat uit alinea 4 en 
alinea 5 van tekst 1 een drogreden kunnen aanwijzen. 

1p 5 Welke van onderstaande drogredenen zou dat zijn?  
A de cirkelredenering 
B de persoonlijke aanval  
C het bespelen van publiek  
D het ontduiken van de bewijslast  
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In alinea 5 van tekst 1 worden de onderliggende drijfveren voor de afkeer 
van de milieubewegingen jegens gentech geschetst. 

3p 6 Citeer drie zinsgedeelten uit alinea 5 die deze drijfveren weergeven. 
 

1p 7 Het afzweren van synthetische biologie door Ecover moet volgens tekst 1 
uiteindelijk worden beschouwd als een  
A nederlaag voor het milieu, want als direct gevolg van de acties van de 

milieubeweging zullen op den duur alle tropische regenwouden 
worden gekapt.  

B nederlaag voor het milieu, want het voorbeeld toont aan dat de 
milieubeweging geen oog heeft voor eigenlijke duurzaamheid.  

C overwinning voor het milieu, want de manier waarop Ecover voorheen 
werd geproduceerd was niet natuurlijk en niet duurzaam. 

D overwinning voor het milieu, want er kleven allerlei gevaren aan het 
aanpassen van algen om deze een bepaald soort olie te laten maken. 

 
In alinea 8 van tekst 1 wordt de houding van de milieubeweging tegenover 
de biologische landbouw besproken. 

1p 8 Welke kritische opmerking over deze houding kan worden afgeleid uit 
alinea 8 van tekst 1? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
“De milieuorganisaties komen doorgaans niet openlijk uit voor hun 
neo-luddistische ideologie.” (tekst 1, regels 190-192) 
Een kritisch lezer kan hierin een drogreden zien. 

1p 9 Leg uit waarom dit volgens deze kritische lezer een drogreden zou zijn. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
In alinea 13 en 14 van tekst 1 wordt de afwijzende houding van de 
milieubeweging tegenover kweekvlees besproken. 

2p 10 Leg uit wat er volgens de tekst “bizar” is aan de redenering waartoe 
“milieuorganisaties uitwijken” om deze houding te verdedigen.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
Alinea 15 en 16 van tekst 1 vormen samen een redenering.  

2p 11 Vat de onderdelen van deze redenering samen door onderstaande zin  
af te maken vanaf het woord ‘weliswaar’: 
Milieubewegingen zijn volgens de tekst te vergelijken met eco-
extremisten: weliswaar …1…, maar …2… 
Gebruik voor je aanvulling niet meer dan 30 woorden.  
 
 

Pagina: 293Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1001-a-17-2-o 4 / 11 lees verder ►►►

In alinea 16 van tekst 1 worden de woorden ‘een heel grote triomf’ 
(regels 294-295) en een ‘zegetocht’ (regel 295) gebruikt. 

1p 12 Citeer een zin uit alinea 15 tot en met 17 waaruit blijkt dat ‘een heel grote 
triomf’ en een ‘zegetocht’ behalve letterlijk ook ironisch geïnterpreteerd 
kunnen worden. 
 
In het tekstgedeelte dat bestaat uit alinea 5 tot en met 10 van tekst 1 
wordt een parallellie gesuggereerd tussen het historisch luddisme en de 
milieubewegingen van de moderne tijd. 

5p 13 Benoem vijf parallellen die tussen beide worden gesuggereerd.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 70 woorden.  
 

1p 14 Waarom kan tekst 1 het best als een betoog worden getypeerd?  
omdat  
A de lezer aan het denken wordt gezet over met name de gevaren van 

ontwikkelingen in de gentechnologie 
B met name de negatieve gevolgen van de acties van de milieubeweging 

breed uitgemeten worden  
C vooral stelling wordt genomen tegen de opvattingen van de gematigde 

milieubewegingen 
D vooral wordt opgeroepen tot het omarmen van gentechnologie als 

oplossing voor milieuproblemen 
 
Tekst 1 maakt een groot aantal verwijten aan het adres van de gematigde 
milieubeweging. 

3p 15 Welke vijf van onderstaande verwijten worden volgens tekst 1 gemaakt 
aan de gematigde milieubeweging? Noteer de nummers.  
1 Indirect zijn milieuactivisten verantwoordelijk voor milieuschade en 

dierenleed. 
2 Kennelijk scheppen milieuactivisten er genoegen in om vaak en veel 

te protesteren. 
3 Met hun gedrag vertragen milieuactivisten de introductie van nieuwe 

technologie.  
4 Milieuactivisten benoemen niet hun eigenlijke motieven.  
5 Milieuactivisten maken misbruik van de populariteit van biologisch 

geteeld voedsel. 
6 Milieuactivisten misbruiken wetenschappelijke inzichten om hun 

doelen te bereiken. 
7 Milieuactivisten richten vernielingen aan om onderzoek naar 

genetische modificatie te saboteren. 
8 Milieuactivisten sluiten hun ogen voor de voordelen van 

gentechnologie. 
9 Milieuactivisten streven een onrealistisch, romantisch wereldbeeld na. 
10 Milieuactivisten weigeren categorisch om hun argumentaties te 

baseren op controleerbare feiten. 
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tekstfragment 1 
 
Technofobie 
 
(1) Hidde Boersma verwijt milieuorganisaties als Milieudefensie 
'technofoob en antiwetenschappelijk' gedrag. Een verwijt dat hij niet 
staaft aan de hand van ook maar één voorbeeld dat direct terug te 
voeren is op de genoemde organisaties. Anders dan Boersma ons wil 
doen geloven, is techniek zelden dé oplossing voor complexe 
milieuproblemen. 
(2) Milieudefensie kiest er daarom voor om te kijken met een 
systeembril. We werken aan integrale oplossingen, zonder dat de 
oplossing van het ene probleem de oorzaak is van het andere. Het 
risico daarop is nog groter als technologische oplossingen worden 
gemonopoliseerd door een beperkt aantal grote bedrijven. Zoals bij 
gentech, de wereld van Boersma. Die oplossingen komen alleen 
aandeelhouders ten goede. 
(3) Doordat wij onderdeel zijn van een netwerk van honderden lokale 
en internationale bewoners-, milieu- en sociale organisaties, 
herkennen wij zulke 'valse oplossingen' snel. Toen iedereen nog 
juichte over biobrandstoffen, kregen wij al signalen van zuidelijke 
partners dat de vraag naar palmolie dáár tot enorme problemen leidt. 
Inmiddels neemt de EU maatregelen. 
(4) Met luddisme heeft dat niets te maken, wel met een brede 
benadering van problemen en oplossingen. En daarbij is technologie 
soms best handig. 
 
 naar: Hans Berkhuizen, directeur Milieudefensie 
 uit: de Volkskrant, 4 & 5 oktober 2014  
 
 
In alinea 2 van tekstfragment 1 is er sprake van ‘kijken met een 
systeembril’. Deze term wordt niet expliciet uitgelegd.  

2p 16 Citeer twee woordgroepen uit tekstfragment 1 waaruit kan worden 
afgeleid wat er wordt bedoeld met ‘kijken met een systeembril’.  
 
In alinea 2 van tekstfragment 1 wordt gesteld dat de technologische 
oplossingen uit tekst 1 slechts aandeelhouders ten goede komen. 

2p 17 Voor welke drie wereldproblemen zou gentech volgens alinea 1 tot en met 
5 van tekst 1 een oplossing kunnen bieden?  
Noem geen voorbeelden. 
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In alinea 1 van tekstfragment 1 wordt gesteld dat het anti-wetenschappe-
lijke gedrag van Milieudefensie in tekst 1 niet met voorbeelden wordt 
ondersteund. 

3p 18 Noem drie voorbeelden uit tekst 1 waarmee een kritisch lezer deze 
bewering kan weerleggen. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 50 woorden. 
 
tekstfragment 2 
 
(1) Tegenwoordig kunnen onderzoekers DNA-codes lezen en erfelijke 
eigenschappen van voedsel ingrijpend veranderen. Dat heet 
genetische modificatie. Is dat gevaarlijk? Het meest genoemde risico is 
dat er een eiwit ontstaat waar mensen allergisch voor zijn. In theorie 
kan dat, maar als de fabrikant zo'n eiwit niet onderkent, doet de EU dat 
wel en die laat zo'n product niet toe. Andere gezondheidsproblemen 
zijn nogal gezocht.  
(2) De directe effecten op het milieu lijken na twintig jaar ervaring ook 
wel los te lopen. Steeds meer oerwouden worden gerooid voor de 
landbouw, maar dat ligt aan de groeiende vraag naar vlees, melk en 
biobrandstof. Het maakt daarbij niet uit of je gebruikmaakt van gentech 
of niet.  
(3) DNA-technieken vergroten wel de macht van multinationals zoals 
Monsanto. Monsanto creëert en patenteert krachtige nieuwe zaden die 
iedere boer moet hebben om de concurrentie vol te houden. Streven 
Monsanto en consorten naar een monopolie op zaden en dus op ons 
eten? Ongetwijfeld, want monopolies betekenen winst. Dat is een 
gevaar en daar moeten we iets tegen doen. Een verbod op genetisch 
gemodificeerde planten helpt echter weinig. We hebben andere wetten 
nodig, bijvoorbeeld een verbod op het patenteren van zaden.  
 

naar: Martijn Katan, emeritus hoogleraar in de voedingsleer aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam 

 uit: NRC Handelsblad, 19 & 20 april 2014 
 
 

2p 19 Wat is in tekstfragment 2 het centrale standpunt? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 10 woorden. 
 
Een auteur kan in zijn argumentatie gebruikmaken van feitelijke en van 
waarderende argumenten. Beide soorten argumenten zijn ook 
aanwijsbaar in tekstfragment 2.  

1p 20 In welke alinea wordt met name gebruikgemaakt van argumentatie op 
basis van waarderende uitspraken?  
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In alinea 2 van tekstfragment 2 wordt gesteld dat het na twintig jaar 
ervaring wel meevalt met de directe negatieve effecten van gentech op 
het milieu. 

1p 21 Geef het argument weer dat de milieubeweging volgens tekst 1 hiertegen 
zou inbrengen. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
tekstfragment 3  
 
(1) De overheid zegt genetische modificatie uit de taboesfeer te willen 
halen. Daarmee wordt eigenlijk bedoeld dat het verzet van verontruste 
burgers tegen de import en teelt van gentechgewassen maar eens 
afgelopen moet zijn. Concurrentiekracht telt in de landbouw zwaarder dan 
het voorzorgsprincipe en ethische afwegingen leggen het af tegen 
economische belangen. Dat wisten we al van de aanpak van de mond- en 
klauwzeeruitbraak in 2001 waarbij miljoenen gezonde dieren werden 
geruimd omdat een non-vaccinatiebeleid met af en toe een uitbraak 
goedkoper was dan vaccineren. Ook bij genetische manipulatie spelen de 
ethische bezwaren en langetermijnrisico’s nauwelijks een rol in de 
uiteindelijke besluitvorming. Terwijl er nu al levensgrote risico’s opdoemen 
en een genencrisis niet uit te sluiten valt. 
(2) Uit onderzoek van de Royal Society in Engeland blijkt dat de teelt van 
gentech-koolzaad en gentech-suikerbieten schadelijke effecten heeft op 
de natuur. Onderzoekers in Oostenrijk toonden onlangs aan dat muizen 
ziek en minder vruchtbaar worden na het eten van gemanipuleerd 
voedsel. In de besluitvorming van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit wordt ondanks deze alarmerende resultaten nog steeds 
blind gevaren op de positieve beoordeling van gentechgewassen door de 
Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).  
(3) Ook wordt er nauwelijks gekeken naar de monopolistische machts-
positie van multinationals als Monsanto en de gevolgen daarvan voor de 
agrarische familiebedrijven. De dominante positie van multinationals en 
hun patenten op zaaigoed is nu al zichtbaar buiten Europa. Traditionele 
gewassen kunnen niet meer worden verbouwd omdat ze besmet worden 
met gentech uit de omgeving. Wanneer de genetische geest eenmaal uit 
de fles is en de grenzen van moeder natuur geforceerd zijn, is er geen 
weg terug meer.  
 

naar: Natasja Oerlemans en Niko Koffeman  
uit: het Agrarisch Dagblad, 17 februari 2009  
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Volgens tekst 1 zou de milieubeweging bevreesd zijn voor gentech 
vanwege de mogelijk nadelige effecten op de natuur.  

2p 22 Benoem twee mogelijke gevolgen waarvoor men volgens tekstfragment 3 
verder nog bang zou moeten zijn. Gebruik geen voorbeelden. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
In alinea 10 tot en met 15 van tekst 1 wordt de milieubeweging 
bekritiseerd, terwijl in alinea 1 van tekstfragment 3 de overheid wordt 
bekritiseerd. Er is een overeenkomst in de kritiek die op de bekritiseerde 
partijen wordt gegeven.  

1p 23 Leg uit wat deze overeenkomst inhoudt.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
In alinea 2 van tekstfragment 3 wordt onder meer gebruikgemaakt van 
argumentatie op basis van autoriteit. 

1p 24 Van wat voor soort argumentatie wordt verder nog gebruikgemaakt in 
deze alinea? 
van argumentatie op basis van  
A kenmerk of eigenschap  
B oorzaak en gevolg  
C vergelijking  
D voorbeelden  
 
In tekst 1 en in tekstfragment 2 en tekstfragment 3 worden voor- en 
nadelen van gentech genoemd met betrekking tot de gezondheid van 
mens en/of dier, het milieu en de economie.  

7p 25 Neem onderstaand schema over en geef per domein aan welk effect 
blijkens betreffende teksten verwacht wordt van het gebruik van gentech. 
Beperk je tot algemene effecten die in abstracte bewoordingen 
omschreven kunnen worden. Noem per cel één effect.  
 
 

effect op tekst 1 tekstfragment 2 tekstfragment 3

gezondheid 
van mens  
en/of dier 

<al gegeven> 
kan helpen 
dierenleed te 
voorkomen 

  

milieu  
 
 

  

economie  
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Tekst 2  Het beeldscherm: mijn grote liefde en mijn tiran 

 
1p 26 Wat hielp volgens tekst 2 de ik-figuur in deze tekst om van zijn verslaving 

af te komen?  
 
Tekst 2 suggereert een aantal nadelen die de ik-figuur ondervond of had 
kunnen ondervinden van zijn beeldschermverslaving. 

3p 27 Noem vier van deze mogelijke nadelen. 
 

1p 28 Wat is blijkens de tekst voor de ik-figuur tegenwoordig een plezierige 
bijkomstigheid van diens beeldschermgevoeligheid?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. Geef geen voorbeelden. 
 
In het tekstgedeelte dat bestaat uit alinea 1 tot en met 3 van tekst 2 
worden uitspraken gedaan waarmee de ik-figuur de ernst van zijn 
beeldschermverslaving relativeert. 

4p 29 Noem vijf van deze relativerende uitspraken.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 60 woorden. 
 
“(Bij zijn moeder hoeft hij daar niet mee aan te komen, dat is een vrouw 
namelijk.)” (regels 91-94) 

1p 30 Leg uit welke opvatting gesuggereerd wordt in bovenstaande uitspraak. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
In tekst 2 wordt regelmatig gebruikgemaakt van overdrijvingen. 

2p 31 Citeer uit alinea’s 4 tot en met 6 drie afzonderlijke zinnen waarin deze 
stijlfiguur sterk naar voren komt. 
 

1p 32 Met welke van de onderstaande beschrijvingen is de toonzetting van 
tekst 2 het beste te typeren? 
De toonzetting van de tekst is vooral te typeren als 
A arrogant en moraliserend  
B humoristisch en met zelfspot 
C laconiek en zonder tact 
D streng maar begripvol 
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Tekst 3  Megalomane types  

 
“Het nieuwste Haagse plan inzake de universiteiten heeft tot merkwaardig 
weinig reacties geleid (…)”. (regels 1-3) 

1p 33 In welke alinea wordt het “nieuwste Haagse plan” voor het eerst 
benoemd? 
A In alinea 1 
B In alinea 2 
C In alinea 3 
D In alinea 4 
 
Tekst 3 kan in achtereenvolgens vier delen worden onderverdeeld: 
Deel 1 Introductie nieuw plan 
Deel 2 Ongewenste consequenties nieuw plan 
Deel 3 Achtergronden nieuw plan 
Deel 4 Advies naar aanleiding van nieuw plan 

1p 34 Bij welke alinea begint deel 3 ‘Achtergronden nieuw plan’? 
 

3p 35 Citeer vier woorden of woordgroepen uit alinea 3 die als spottend kunnen 
worden getypeerd. 
 

2p 36 Wat zijn volgens tekst 3 de twee belangrijkste nadelen van de nieuwe 
maatregel, gelet op alinea 5? 
Geef geen voorbeelden.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 35 woorden. 
 
In tekst 3 wordt een keten van oorzaken besproken die ten grondslag 
liggen aan het probleem dat in de tekst centraal staat.  

1p 37 Wat is volgens alinea 6 het eerste element geweest in deze keten? 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 
“(…) en fungeren daar als echoput voor alles wat op het ministerie wordt 
uitgedacht.” (regels 104-107) 

2p 38 Leg uit wat de universiteitsbesturen in de vorm van bovenstaande 
analogie wordt verweten. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
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2p 39 Wat is de hoofdgedachte van tekst 3? 
A Doordat de hele samenleving mag meebeslissen over het 

maatschappelijk nut van universitaire opleidingen, is de kwaliteit van 
de bètawetenschappen achteruit gehold.  

B Doordat Haagse politici telkens nieuwe plannen bedenken, heeft men 
in de universitaire wereld op eigen houtje allerlei megalomane ideeën 
verwezenlijkt. 

C Doordat universitaire docenten nauwelijks hebben gereageerd op de 
nieuwste Haagse plannen, zijn universiteiten veranderd in 
commerciële bedrijven. 

D Doordat universiteitsbestuurders meer geïnteresseerd zijn in geld 
verdienen dan in wetenschap, stellen ze eisen die het 
wetenschappelijke bedrijf ten gronde richten. 

 
De titel van tekst 3 is “Megalomane types”.  

2p 40 Noem drie elementen waaruit volgens de tekst het ‘megalomane’ van 
deze ‘types’ blijkt?  
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
Eco-extremisten  
 
(1) Tientallen milieuactivisten 
bestormen een aantal rijstvelden in 
het zuidoosten van Luzon, het 
grootste eiland van de Filipijnen. Ze 
trappen in augustus 2013 de bijna 5 

volgroeide rijstplanten plat of trek-
ken ze uit de grond en vernielen zo 
de oogst. De velden zijn eigendom 
van het International Rice Research 
Institute (IRRI), een Aziatische non-10 

profitonderzoeksorganisatie die als 
missie heeft de armoede en honger 
in de wereld te verminderen. 
(2) Het instituut verbouwde er 
Golden Rice, een rijstvariant die met 15 

behulp van genetische modificatie 
zo is aangepast dat het bèta-
caroteen produceert, een stof die in 
het lichaam wordt omgezet tot 
vitamine A. Een gebrek aan deze 20 

vitamine vormt een groot probleem 
in de wereld en met name in 
Zuidoost-Azië: jaarlijks worden 
volgens de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) tweehonderd-25 

vijftig- tot vijfhonderdduizend 
kinderen blind, doordat hun voedsel 
te weinig vitamine A bevat. De helft 
van deze blinde kinderen sterft 
binnen een jaar. Golden Rice kan 30 

het vitamine A-gebrek drastisch 
verminderen en daarmee vele 
levens redden. 
(3) Aan milieubewegingen is deze 
belofte niet besteed. Het Filipijnse 35 

voorbeeld is zeker geen uitzonde-
ring. Bij voorbaat wijzen de organi-
saties de techniek van genetische 
modificatie af en ze vernielen 
proefvelden om te voorkomen dat er 40 

überhaupt onderzoek naar de 
techniek kan worden gedaan. In 

Engeland krijgen proefvelden met 
gentechgewassen1) regelmatig 
politiebescherming om vernieling te 45 

voorkomen en in Nederland moes-
ten testterreinen van aardappel-
gigant Avebe het al ontgelden. 
(4) Greenpeace en Milieudefensie 
wijzen op hun websites genetische 50 

modificatie categorisch af, hun 
gevolg bang makend met plaatjes 
van angstige, gillende maïskolven 
en termen als Frankensteinfood 2). 
Dat er al meer dan twintig jaar 55 

genetisch gemodificeerde gewassen 
worden verbouwd en gegeten 
zonder enige gezondheidsschade 
en dat de wetenschappelijke 
consensus is dat gentech veilig is, 60 

maakt ze niet uit. Ook negeren ze 
het feit dat genetisch gemodifi-
ceerde gewassen leiden tot minder 
pesticidegebruik en dat er varianten 
zijn ontwikkeld die meer 65 

oogstzekerheid geven. 
(5) De geschetste handelwijze is 
exemplarisch voor de afkeer van 
veel milieubewegingen voor 
technologie en technologische 70 

oplossingen. Oppervlakkig gezien 
vechten ze wel voor de goede zaak. 
Aan de basis van de organisaties 
ligt een wereldbeschouwing die 
principieel technofoob is. Het lijkt 75 

misschien of ze de wereld willen 
verbeteren, en misschien willen ze 
dat ook wel. In de praktijk komen 
hun acties echter vooral voort uit 
een angst voor de destructieve en 80 

oncontroleerbare kracht van techno-
logie. Organisaties als Greenpeace 
en Milieudefensie hebben een 
romantisch beeld van het pre-
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industriële tijdperk en strijden voor 85 

de in hun ogen beheersbare en 
overzichtelijke wereld van toen. Ze 
zweren hierdoor regelmatig techno-
logische ontwikkelingen af, zelfs als 
die helpen de wereld duurzamer te 90 

maken. 
(6) Milieubewegingen verzetten zich 
bijvoorbeeld ook tegen duurzame, 
maar tevens hoogtechnologische 
producten als het wasmiddel 95 

Ecover. Een van de ingrediënten 
daarvan wordt vervaardigd met 
behulp van synthetische biologie, 
een relatief nieuwe techniek waarbij 
wetenschappers cellen her-100 

ontwerpen om ze nieuwe eigen-
schappen te geven. Bij Ecover is 
een alg zo aangepast dat deze een 
olie maakt die zonder deze techniek 
uit de oliepalm zou moeten worden 105 

gewonnen. Om plantages aan te 
leggen, worden de tropische regen-
wouden op grote schaal gekapt. Het 
gebruik van algen als productie-
machines is daarom goed voor het 110 

milieu en de biodiversiteit. 
(7) Je zou dan ook verwachten dat 
de milieuactivisten de oplossing van 
Ecover zouden toejuichen, maar het 
tegenovergestelde blijkt waar. In 115 

juni van dit jaar kreeg de fabrikant 
een petitie aangeboden van 
zeventien milieuorganisaties, 
waaronder Milieudefensie, die 
Ecover ertoe opriepen de techniek 120 

in de ban te doen, omdat deze niet 
'natuurlijk' en niet 'duurzaam' zou 
zijn. Ze beweren dat er allerlei 
gevaren aan kleven, zonder dat 
daar enige aanwijzingen voor zijn. 125 

De fabrikant van Ecover ging door 
het stof en beweert nu bij hoog en 
laag geen synthetische biologie te 
gebruiken bij het produceren van 
zijn wasmiddel. 130 

(8) De technofobe ideologie zie je  

ook bij de voorkeur voor biologische 
landbouw. Die grijpt terug op land-
bouw zoals die vroeger was, voordat 
grootschalige technologische 135 

ontwikkelingen hun intrede deden. 
Biologische boeren gebruiken 
principieel geen gemodificeerde 
gewassen, geen chemische bestrij-
dingsmiddelen en geen kunstmest. 140 

Ook niet als bijvoorbeeld blijkt dat 
sommige chemische bestrijdings-
middelen effectiever en milieu-
vriendelijker zijn dan hun biolo-
gische tegenhanger. Of als blijkt dat 145 

landbouw zonder kunstmest 
betekent dat er 25 procent meer 
land nodig is om dezelfde opbrengst 
te garanderen, zoals een overzichts-
studie in het vooraanstaande 150 

wetenschappelijke tijdschrift Nature 
in 2012 liet zien. Het gaat de 
aanhangers niet om de uitkomsten, 
maar om de idee. 
(9) Het maakt Greenpeace en 155 

consorten tot erfdragers van de 
luddieten. Het luddisme was een 
sociale beweging in het begin van 
de 19de eeuw, die met name in 
Engeland veel aanhangers had en 160 

zich afzette tegen de industrialisatie 
en mechanisering die in die tijd 
grote veranderingen voor arbeiders 
teweegbrachten. Luddieten waren 
bang dat de industriële revolutie hun 165 

ambachtelijke manier van werken 
overbodig maakte en reageerden 
door machines te saboteren en te 
vernielen. 
(10) Net als bij de luddieten komen 170 

de standpunten van de milieu-
bewegingen niet voort uit onwetend-
heid. De luddieten waren doorgaans 
goedgetrainde vaklieden, die wisten 
waarover ze het hadden. Bij 175 

Greenpeace en andere milieu-
organisaties werken veel hoogopge-
leiden die prima in staat zijn om de 
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wetenschappelijke feiten rond 
bijvoorbeeld genetische modificatie 180 

en synthetische biologie tot zich te 
nemen. Ze kiezen er echter 
welbewust voor de resultaten 
terzijde te schuiven en antiweten-
schappelijke standpunten in te 185 

nemen. Voor hen is een hoog-
technologische samenleving zo'n 
dystopie, dat ze zich niet laten 
overtuigen door bewijzen. 
(11) De milieuorganisaties komen 190 

doorgaans niet openlijk uit voor hun 
neo-luddistische ideologie. Ze 
verschuilen zich achter andere 
argumenten om hun standpunten te 
onderbouwen. Een favoriet is het 195 

voorzorgsprincipe. Dit houdt in dat 
als een nieuwe techniek wordt 
geïntroduceerd, de voorstanders 
moeten bewijzen dat er geen 
onomkeerbare schade wordt 200 

toegebracht aan mens of milieu. 
Zoals Amerikaanse politici wets-
voorstellen enorm kunnen vertragen 
door eindeloos te oreren, kan het 
voorzorgsprincipe de introductie van 205 

een wetenschappelijke ontwikkeling 
lang vertragen: als een techniek 
twintig jaar veilig gebleken is, is het 
principe nog altijd in te zetten door 
te stellen dat het niet zeker is wat 210 

die over meerdere generaties doet.  
(12) Milieuorganisaties maken 
daarvan dankbaar gebruik en 
roepen te pas en te onpas dat er 
niet genoeg onderzoek is gedaan 215 

om alle risico's uit te sluiten en dat 
het daarom verstandiger is een 
techniek helemaal niet in te zetten. 
Bij genetische modificatie en 
synthetische biologie werkt die 220 

vertragingstactiek behoorlijk. 
(13) In andere gevallen moeten 
milieuorganisaties uitwijken naar 
andere – soms bizarre – redene-
ringen. Neem kweekvlees: vorig jaar 225 

bakte en at hoogleraar humane 
biologie Mark Post van de 
Universiteit van Maastricht live voor 
het eerst een hamburger die 
gekweekt was in het lab, zonder dat 230 

er een levend dier aan te pas was 
gekomen. Op dit moment kost zo'n 
kweekburger nog duizenden euro's, 
maar in de toekomst heeft die de 
potentie om veel dierenleed te 235 

voorkomen. 
(14) En toch weet de hamburger niet 
de goedkeuring weg te dragen van 
alle technofobe milieubewegingen. 
Zo stelt een campagneleider van 240 

Friends of the Earth, de Engelse 
moedervereniging van Milieu-
defensie, in een interview bij CNN3): 
“In een tijd waarin dagelijks 
honderden lokale boerenbedrijven 245 

failliet gaan, moet je geen labvlees 
willen kopen.” Volgens Slow Food 
USA, een beweging waarbij onder 
anderen de populaire activistische 
voedingsjournalist Michael Pollan is 250 

aangesloten, geeft kweekvlees te 
veel macht aan grote bedrijven en 
moet er daarom niet in geïnvesteerd 
worden. Het zijn verbazingwek-
kende gedachtekronkels om een 255 

technologische oplossing voor een 
groot probleem, dierenleed, te 
ondermijnen. Een probleem nota 
bene waar milieubewegingen zelf 
zeggen tegen te strijden. 260 

(15) Het kan nog erger. Verschei-
dene landen kregen de afgelopen 
jaren te maken met aanslagen van 
eco-extremisten. Zo werd Mexico 
vanaf 2011 opgeschrikt door een 265 

reeks bomaanslagen, gericht tegen 
nanotechnologen, waarbij tot dusver 
een zwaargewonde en een aantal 
lichtgewonden vielen. In Italië werd 
in 2012 een natuurkundige 270 

beschoten die met kernenergie 
werkte en in Zwitserland kreeg het 
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nanotechnologielab van computer-
bedrijf IBM een paar jaar geleden 
een pijpbom per post opgestuurd. 275 

Tot dusver vielen er bij de 
aanslagen geen doden. 
(16) Geweld zal nooit de manier zijn 
waarmee gematigde milieu-
bewegingen als Greenpeace en 280 

Milieudefensie hun ideologische 
doelen willen bereiken. Maar het 
resultaat van het werk van de 
gematigde milieubeweging is wel 
degelijk destructief. Zij voert haar 285 

strijd in het publieke domein en de 
politieke arena, waar een stuk meer 
te halen is. Regelmatig oogst ze 
daar ook succes. Dat Ecover 

synthetische biologie niet aandurft, 290 

is niet meer dan een kleine 
overwinning, maar dat zo goed als 
de hele Europese Unie genetische 
modificatie niet blieft, is een heel 
grote triomf. Ook de zegetocht van 295 

biologisch en lokaal voedsel mag 
gedeeltelijk op het conto van 
milieubewegingen worden 
bijgeschreven. 
(17) Het zou mooi zijn als deze 300 

overwinningen winst voor het milieu 
zouden betekenen, maar helaas 
leiden ze vooral tot geruststelling bij 
mensen met een verlangen naar het 
kleinschalige, bijna autarkische 305 

leven van rond 1820.
 
 

naar: Hidde Boersma 

uit: de Volkskrant, 27 september 2014 
 

Hidde Boersma (1980) is wetenschapsjournalist en bioloog. 

 
 

Tekst 2 

 
Het beeldscherm: mijn grote liefde en mijn tiran 

 
(1) Iedereen heeft wel een latente 
verslaving. Als je boft, is het er een 
die iedereen toejuicht, zoals het 
bellen met vrienden of hard werken. 
Als je pech hebt, is het cocaïne en 5 

als je nog grotere pech hebt, is het 
alcohol. 
(2) Mijn zwakke plek is dat ik 
beeldschermgevoelig ben. Televisie 
was mijn eerste verslaving, en wat 10 

voor een. Mijn troost, mijn opvoeder, 

mijn grote liefde en uiteindelijk mijn 
tiran, die mijn leven zowel verrijkte 
als saboteerde. Later kwam er 
gamen bij. Lang voor de Playstation, 15 

de Nintendo, ja, zelfs vóór de Atari 
had je de speelhallen, met 
fantastische 'videogames'. In Utrecht 
had je een speelhal aan de 
Oudegracht die zijn fruitmachines 20 

één voor één verving door 
gamekasten, zo lucratief waren ze. 

noot 1 Gentech is de afkorting voor ‘gentechnologie’: het met behulp van technologie 

aanpassen van het DNA van een organisme. 

noot 2 Frankenstein is een roman uit 1818 van Mary Shelley, waarin de hoofdpersoon uit 

dode lichamen een monster maakt dat hij tot leven weet te wekken. 

noot 3 CNN is een in 1980 opgericht kabeltelevisienetwerk dat nieuwsuitzendingen verzorgt 

die naar eigen zeggen te ontvangen zijn door meer dan 1 miljard mensen in ruim 200 

landen. 
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Computergraphics waren in die tijd, 
voordat de thuiscomputer bestond, 
niets minder dan magisch en ik 25 

verbraste er al mijn zakgeld aan. 
Honderden guldens joeg ik erdoor-
heen. Echte schade leverde dat niet 
op, want ik had geen werk of gezin 
en op het gymnasium haalde ik braaf 30 

mijn zesjes. 
(3) Maar vroeg of laat breekt zoiets je 
op. Er is een foto van mij met mijn 
pasgeboren baby op schoot, mijn 
armen om hem heen en in mijn 35 

handen de Playstationbediening. Hij 
brult en ik probeer me te concen-
treren op het spelen van Grand Theft 
Auto: Vice City. Ik zit in een verdomd 
moeilijke missie, want ik moet een 40 

bende die een pakhuis beschermt 
neerknallen vóór de politie arriveert 
en ja, dan kan men zich niet 
veroorloven te stoppen voor een 
poepluier, flesje of wat het ook is dat 45 

de baby wil. In de film Trainspotting 
zit een scène waarin acteur Ewan 
McGregor en zijn heroïneverslaafde 
kornuiten een baby laten doodgaan 
omdat ze te druk zijn met trippen. 50 

Deze foto lijkt daar iets te veel op. 
Misschien vindt u dat ik overdrijf. 
Maar bedenk dat het met Kerstmis 
was. Zijn eerste kerst. Die nieuw-
jaarsdag heb ik dan ook de 55 

Playstation en alle games die erbij 
zaten bij het vuilnis gekwakt, want 
wie zichzelf te dik vindt, moet geen 
chips in huis hebben, nietwaar? Ik 
troostte mij met de gedachte dat er 60 

nu ergens iemand kraaiend van pret 
gratis zat te genieten van mijn 
duurbetaalde computergame Ratchet  
& Clank: Locked & Loaded.  
(4) De baby op die foto is inmiddels 65 

negen jaar en blijkt hetzelfde 
verslavingsgen te dragen. Hem 
losscheuren van televisie of iPad 
gaat gepaard met veel geschreeuw 
en gedreig – en dan heb ik het niet 70 

over mij. Ik kan hem fysiek nog net 
de baas, maar over een paar jaar zal 
ik een stroomstootwapen en traangas 
nodig hebben. Of ik moet hem op zijn 
twaalfde aan een gezin en een baan 75 

helpen – er zijn landen waar dat 
prima kan – want dat was uiteindelijk 
wat mij op het rechte pad bracht. 
(5) Tot nu. Laatst pakte ik de iPad, 
opende een spelletje uit zijn mapje 80 

en weg was ik. Ik sliep niet die nacht 
en krikte zijn highscores zo ver op 
dat ik onmiddellijk werd gesnapt. Niet 
dat hij boos was. Hij vond het gewel-
dig dat hij eindelijk iemand in huis 85 

had met wie hij over games kon 
praten, bijvoorbeeld over de ideale 
plaatsing van kanonnen in zijn Clash 
of Clans-dorp of over welke held hij 
het beste in dit of dat level van 90 

Kingdom Rush moest inzetten. (Bij 
zijn moeder hoeft hij daar niet mee 
aan te komen, dat is een vrouw 
namelijk.) 
(6) Ik heb nu een paar oude Kuifjes 95 

en Guust Flaters1) gekocht – mijn 
methadon2).  

 

naar: Thomas van Luyn 

uit: de Volkskrant, 13 juni 2015 
 

Thomas van Luyn (1968) is cabaretier en schrijver. 
 
 

noot 1 Kuifje en Guust Flater zijn Belgische stripboekenreeksen met gelijknamige 

hoofdfiguren. 

noot 2 Methadon is vooral bekend als afkickmiddel voor heroïneverslaafden, aan wie het als 

vervangingsmiddel voor heroïne wordt aangeboden. 
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Tekst 3 

 
Megalomane types 
 
(1) Het nieuwste Haagse plan inzake 
de universiteiten heeft tot merkwaar-
dig weinig reacties geleid, vermoede-
lijk omdat na dertig jaar bezuinigen 
en hervormen de meeste universi-5 

taire docenten murw geslagen zijn. 
Nadat eerst het bedrijfsleven al een 
grote vinger in de pap had gekregen, 
door de wetenschap steeds meer van 
externe financiering afhankelijk te 10 

maken, mocht later de hele samen-
leving meebeslissen. 
(2) Dit ging dan ook nog eens 
gepaard met een toenemende 
concentratiezucht op een paar 15 

aandachtsgebieden, waardoor de 
continuïteit in gevaar komt. Anders 
dan zoals gedacht door veel politici 
en managers, wier eigen inzichten en 
bestuurdersbestaan volstrekt 20 

uitwisselbaar zijn, is de vooruitgang 
van de wetenschap gebouwd op 
specialistische continuïteit: die 
bestaat immers uit een jarenlange 
cumulatie van kennis. Die laat zich 25 

wel snel kapotmaken, maar niet even 
uit het niets opnieuw creëren, mocht 
men hogerop een paar jaar later tot 
de ontdekking komen dat er plots 
toch behoefte blijkt te zijn aan een 30 

bepaalde tak van wetenschap die 
even eerder buiten die grote 
aandachtsgebieden was gevallen. 
(3) Na de mode van de internationale 
topkwaliteit, waarbij elk dorps-mbo in 35 

een Cambridge1) aan het Katwijks 
Diep moest veranderen en waartoe 
zelfs in sommige bestuurskamers het 
Nederlands voor steenkolenengels2) 
werd ingewisseld, heeft nu de vol-40 

gende onzinnige mode het bestuurlijk 
denken over onderwijs en weten- 

schap in haar greep: de valorisatie3). 
(4) Er zijn universiteiten waar  
promovendi nu al door het manage-45 

ment verplicht zijn om in hun proef-
schrift een hoofdstuk op te nemen 
waarin ze antwoord moeten geven op 
de vraag: “In welke concrete 
producten, diensten, processen, 50 

activiteiten of bedrijvigheid worden je 
onderzoeksresultaten vertaald en 
vormgegeven? Wat is de planning, 
zijn er eventuele risico's, wat zijn de 
marktkansen en wat zijn de kosten?” 55 

(5) Daar sta je dan, als aankomend 
internationaal expert op écht 
Cambridge-niveau in de arabistiek of 
de Franse Revolutie. Inderdaad: 
vanouds worden vooral de 60 

geesteswetenschappen slachtoffer, 
wier 'nut' stelselmatig wordt onder-
schat, zoals de volstrekt eenzijdige 
oriëntatie bij het befaamde 
topsectorenbeleid al illustreert: 65 

allemaal op het terrein van de exacte 
wetenschap, omdat die met een 
direct verdienmodel wordt geasso-
cieerd. Totdat blijkt dat al die 
platvloerse handelaren in kennis 70 

tijdens handelsmissies de mist 
ingaan omdat men in hun kring niets 
van de Arabische wereld of Frankrijk 
begrijpt. De morele corrumpering 
waar dit toe leidt, is evident: steeds 75 

vaker worden op hoogleraarsposten 
niet de beste wetenschappers 
benoemd, maar degenen die het 
beste geld kunnen binnenhalen. Dat 
laatste staat soms letterlijk in de 80 

advertenties. Vandaar de populariteit 
van bijzonder hoogleraren: deze 
worden van buitenaf betaald. 
(6) Een van de kernoorzaken van het  
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probleem is dat de universiteits-85 

besturen, die veel van die vernieu-
wingen omarmen omdat die daad-
kracht suggereren, niets te maken 
hebben met de universitaire gemeen-
schap van wetenschappers, 90 

docenten en studenten. Zij treden in 
Den Haag weliswaar op als haar 
vertegenwoordigers, maar zijn er 
volledig van losgezongen. Sinds de 
medezeggenschap van het weten-95 

schappelijk personeel twintig jaar 
geleden is afgeschaft, zijn universi-
teiten veranderd in commerciële 
bedrijven waarvan het management 
zijn eigen nieuwe leden kiest. Veel 100 

voormalige politici en afgedankte 
bewindslieden, tijdelijk op zoek naar 
een goedbetaalde baan, zijn in de 
bestuursgebouwen neergestreken en 
fungeren daar als echoput voor alles 105 

wat op het ministerie wordt 
uitgedacht. 
(7) Om hun baan voor hen interes-
sant genoeg te maken, zijn drie 
dingen nodig. Ten eerste een idioot 110 

hoog salaris omdat, zoals een 
universiteitsbestuurder het al in de 
jaren negentig formuleerde nadat hij 
zichzelf een opslag van dertig 
procent had gegeven, het hunne een 115 

lachertje was in de kringen waarin zij 
verkeerden  die van Schiphol-
directeuren. Ten tweede 
schaalvergroting door fusies, omdat 
het hebben van veel werknemers dit 120 

salaris moet legitimeren: vandaar 
ideeën over een mega-Randstad-
universiteit. En ten derde: grootse 
bouwplannen die daarvoor dan nodig 
heten te zijn. 125 

(8) Terwijl in Amsterdam de Letteren-
faculteit zeven miljoen op personeel 
moet bezuinigen en daarmee volledig 
wordt ontwricht, is er wel geld voor 
dezelfde faculteit voor verhuis- en 130 

bouwplannen waar geen weten-
schapper om heeft gevraagd, maar 
waarvan de kosten in de praktijk een 
miljard zullen gaan belopen. Het door 
intellectuele luchtfietserij bezeten 135 

college van bestuur houdt zich te 
midden van zijn pr-hoogglansfolders 
op zulke momenten uiteraard 
steevast voor de wetenschappers 
zelf onbereikbaar, in de wetenschap 140 

dat als het zich in hun midden zou 
begeven, het meedogenloos aan 
stukken zou worden gescheurd. 
(9) Wil de universitaire gemeenschap 
weer enig vertrouwen krijgen in de 145 

politiek, dan zijn twee zaken nodig: 
dat zij zelf weer invloed krijgt op wie 
haar bestuurt en dat het besturen 
onaantrekkelijk wordt voor alle 
megalomane types die eigenlijk liever 150 

Schipholdirecteur waren geworden 
en het nu helaas met een universiteit 
moeten doen. De salarissen tot de 
balkenendenorm4) verlagen is 
daartoe onvoldoende. Ik zou zeggen: 155 

breng ze tot een derde daarvan 
terug, dan wordt de universiteit voor 
hen pas echt oninteressant. Alleen 
zo kan ze worden verlost van de 
spreeuwenplaag van bestuurders die 160 

over de ruggen van de professionals 
iets groots en internationaals willen 
doen. Tienduizenden echte 
academici zullen de minister die dát 
aandurft, eeuwig dankbaar zijn. 165 

 
naar: Thomas von der Dunk 
uit: de Volkskrant, 8 december 2014 
 
Thomas von der Dunk (1961) is cultuurhistoricus en publicist. 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 

Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 

einde  

noot 1 De Universiteit van Cambridge in de Engelse stad Cambridge is een van de oudste en 

bekendste universiteiten in het Verenigd Koninkrijk.  

noot 2 Steenkolenengels is een spottende benaming voor zeer slecht geschreven of 

gesproken Engels.  

noot 3 Valorisatie is het benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk. 

noot 4 De balkenendenorm is een vrijwillig te aanvaarden norm uit 2006 die aangeeft dat 

openbare bestuurders in Nederland niet meer zouden mogen verdienen dan 130 

procent van een ministerssalaris. 
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Correctievoorschrift VWO 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB  
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 74 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4 
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in 
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De aftrekpunten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van 
de inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd. Ze vormen de laatste 
beoordelingscomponent van het correctievoorschrift.  
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
dienen volgens onderstaande aftrekregeling in totaal maximaal 4 scorepunten in 
mindering te worden gebracht: 
0 fouten    0 scorepunten 
1 fout of 2 fouten                                                                                1 scorepunt 
3 of 4 fouten   2 scorepunten 
5 of 6 fouten   3 scorepunten 
7 of meer fouten  4 scorepunten 
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden 
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, 
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor 
antwoorden op deze open vragen beperkt. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
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2  Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Aan een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3  Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4  Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 

 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

Tekst 1  Eco-extremisten 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 5 
 
Opmerking 
Het antwoord ‘alinea 4’ is niet goed te rekenen: in alinea 4 wordt alleen 
gedrag beschreven, niet de achterliggende ideologie.  
 

 2 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 3 A      1 
 

 4 B      1 
 

 5 B      1 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

6 maximumscore 3 
• “een wereldbeschouwing die principieel technofoob is” (regels 74-75) 1 
• “angst voor de destructieve en oncontroleerbare kracht van

technologie” (regels 80-82) 1 
• “een romantisch beeld van het pre-industriële tijdperk” (regels 83-85) 1 

Opmerking 
Niet goed is: “strijden voor de in hun ogen beheersbare en 
overzichtelijke wereld van toen” (regels 85-87) 

Beoordeel de spelling. 

7 B 1 

8 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De milieubeweging gaat voorbij aan wetenschappelijke inzichten / hecht te 
veel aan de eigen principes. 

Ook goed: 
Het gaat de aanhangers van de milieubeweging meer om de idee dan om 
de resultaten.  

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

9 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Je kunt niet uitkomen voor een eigenschap waarvan je je niet bewust 
bent.  

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

10 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Met de afwijzende houding van de milieubeweging wordt de oplossing

voor het probleem van dierenleed ondermijnd 1 
• terwijl de milieubeweging juist zegt te strijden tegen dierenleed 1 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

11 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Weliswaar gebruiken (gematigde) milieubewegingen geen geweld 1 
• maar het resultaat van hun acties is wel degelijk destructief 1 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

12 maximumscore 1 
“Het zou (…) rond 1820.” (regels 300-306) 

Beoordeel de spelling. 

13 maximumscore 5 
• De aanhangers vinden de ideologie belangrijker dan de resultaten die

ze bereiken 1 
• Beide groeperingen zijn bang voor (de destructieve / oncontroleerbare

kracht van) technologische veranderingen / zijn tegen technologie / 
willen vasthouden aan traditionele productiemethoden 1 

• Beide groeperingen strijden voor de in hun ogen beheersbare en
overzichtelijke wereld van toen 1 

• Beide groeperingen plegen vernielingen en sabotage 1 
• Leden van beide groeperingen zijn vaak goed opgeleid 1 

Opmerking 
Niet goed rekenen: Beide groeperingen bereiken hun doel niet. 

Maximumlengte van het antwoord: 70 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

14 C 1 

15 maximumscore 3 
1, 3, 4, 8, 9 

indien vijf elementen juist  3 
indien vier elementen juist  2 
indien drie elementen juist  1 
indien twee of minder elementen juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 2 
• “integrale oplossingen” 1 
• “brede benadering van problemen (en oplossingen)” 1 
 
Opmerking 
Ook goed: “onderdeel zijn van een netwerk van honderden lokale en 
internationale bewoners-, milieu- en sociale organisaties”. 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 17 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
− honger/armoede/voedselproductie (alinea 1) 
− volksgezondheid/kindersterfte (alinea 2) 
− milieuproblemen (alinea 4) 
 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien één element goed 0 
 
Opmerking 
Niet goed zijn antwoorden met een voorbeeldkarakter, zoals: 
− kan blindheid voorkomen 
− kan het vitamine A-gebrek drastisch verminderen 
− kan bètacaroteen produceren, een stof die in het lichaam wordt 

omgezet tot vitamine A 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 18 maximumscore 3 
drie van de volgende elementen: 
− Tekst 1 noemt het voorbeeld van Ecover. 
− Ook wordt gemeld dat de milieubeweging teruggrijpt op biologische 

landbouw, terwijl modernere technieken tot grotere opbrengsten leiden 
(en milieuvriendelijker zijn). 

− Tot slot wijst Tekst 1 erop dat Milieudefensie genmodificatie afwijst  
− en dat de Engelse Milieudefensie zich kant tegen kweekvlees.  
 
per juist element  1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
Genetische modificatie is niet gevaarlijk. 
 
Opmerking 
Niet goed is: Gezondheidsschade door gentech is geen serieus probleem. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 10 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 20 maximumscore 1 

in alinea 3 
 

 21 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
We weten niet (zeker) wat het effect van gentech over meerdere 
generaties is.  
 
Opmerking 
Niet goed is: het voorzorgsprincipe. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 22 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens tekstfragment 3 kan gentech ernstige gevolgen hebben voor 

de voedselveiligheid / kan gentech de gezondheid van dieren schaden 1 
• Volgens tekstfragment 3 leidt gentech tot monopolievorming 1 
 
Opmerking 
Niet goed is: genencrisis 
 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
In beide gevallen wordt een bepaalde partij ervan beschuldigd niet openlijk 
uit te komen voor de eigen mening / wordt een bepaalde partij ervan 
beschuldigd de eigenlijke motieven te verzwijgen.  
 
Ook goed:  
Beide partijen leggen de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naast 
zich neer als hun dat uitkomt.  
 

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 24 D      1 

 
 25 maximumscore 7 

 
effect op tekst 1 tekstfragment 2 tekstfragment 3 
gezondheid 
van mens  
en/of dier 

<al gegeven> 
kan helpen 
dierenleed te 
voorkomen  

wordt niet 
bedreigd door 
gentech (alinea 1) 

wordt bedreigd door 
gentech (alinea 2) 

milieu is goed voor 
het milieu 
(alinea 6 en 8) 

is niet schadelijk 
voor de natuur 
(alinea 2) 

is schadelijk voor de 
natuur (alinea 2) 

economie helpt de 
economie 
(regels 146-
152) 

versterkt 
monopolievorming 
(alinea 3) 

versterkt 
monopolievorming 
(alinea 3) 
 
ook goed: vergroot 
de concurrentiekracht 
(alinea 1)  

 
voor acht juist ingevulde cellen  7 
voor zeven juist ingevulde cellen  6 
voor zes juist ingevulde cellen  5 
voor vijf juist ingevulde cellen  4 
voor vier juist ingevulde cellen  3 
voor drie juist ingevulde cellen  2 
voor twee juist ingevulde cellen  1 
voor een of geen juist ingevulde cel  0 
 

Beoordeel de spelling. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 2  Het beeldscherm: mijn grote liefde en mijn tiran 
 

 26 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
gezin en werk (regels 74-78) 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 27 maximumscore 3 
vier van de volgende elementen: 
− financiële schade 
− verminderde schoolprestaties 
− verminderde prestaties op het werk 
− het verwaarlozen van mensen om je heen  
− slaapgebrek 
− agressief gedrag 
 
indien vier elementen goed 3 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien één of geen element goed 0 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 28 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Deze beeldschermgevoeligheid komt de vader-zoonrelatie ten goede / 
Door deze beeldschermgevoeligheid kan de vader beter met de zoon 
praten over diens fascinatie voor games. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 4 
vijf van onderstaande uitspraken: 
− Iedereen heeft wel een verslaving. 
− Er bestaan ernstiger verslavingen (bijvoorbeeld die aan cocaïne of 

alcohol). 
− Mijn zwakke plek is dat ik beeldschermgevoelig ben. 
− Een verslaving kan het leven verrijken. 
− Beeldschermverslaving richt relatief weinig schade aan. 
− Je kunt ook veel plezier beleven aan beeldschermverslaving. 
− Beeldschermverslaving kan met eenvoudige middelen worden 

bestreden. 
 

indien vijf van bovenstaande elementen goed 4 
indien vier van bovenstaande elementen goed 3 
indien drie van bovenstaande elementen goed 2 
indien twee van bovenstaande elementen goed 1 
indien één of geen van bovenstaande elementen goed 0 
 

Maximumlengte van het antwoord: 60 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 30 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
Het gaat hier om de opvatting dat je met vrouwen niet kunt praten over 
gamen / dat gamen niets voor vrouwen is / dat vrouwen niets hebben met 
spelletjes. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 31 maximumscore 2 

drie van de volgende zinnen: 
− “Hem losscheuren … over mij.” (regels 67-71) 
− “Ik kan … nodig hebben.” (regels 71-74) 
− “Of ik … pad bracht.” (regels 74-78) 
− “Ik heb … mijn methadon.” (regels 95-97) 
 

Ook goed:  
“Bij zijn … vrouw namelijk.” (regels 91-94) 
 
indien drie zinnen goed 2 
indien twee zinnen goed 1 
indien één of geen zin goed 0 
 

Beoordeel de spelling.  
 

 32 B      1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 3  Megalomane types 
 

 33 C      1 
 

 34 maximumscore 1 
alinea 6 
 

 35 maximumscore 3 
vier van de volgende elementen: 
− mode van de internationale topkwaliteit (regels 34-35) 
− dorps-mbo (regel 35) 
− (een) Cambridge aan het Katwijks Diep (regels 36-37) 
− steenkolenengels (regel 39) 
− onzinnige mode (regel 41) 
 
indien vier juist benoemde elementen 3 
indien drie juist benoemde elementen 2 
indien twee juist benoemde elementen 1 
indien een of geen juist benoemde elementen 0 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 36 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Er is een eenzijdige focus op vakken die ‘nut’ zouden hebben en 

daarmee geld opleveren / De geesteswetenschappen zijn slachtoffer / 
worden in hun voortbestaan bedreigd / worden afgebroken (door 
dreigend gebrek aan continuïteit) 1 

• Bij de aanstelling van hoogleraren heeft men meer oog voor financiële 
dan voor wetenschappelijk kwaliteiten / Er is sprake van morele 
corrumpering / Financiële belangen gaan vóór kwaliteit 1 

 
Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 37 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
het afschaffen van de medezeggenschap van het wetenschappelijk 
personeel (twintig jaar geleden)  
 

Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
Beoordeel de spelling. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 38 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De universiteitsbestuurders nemen alle plannen van het ministerie over 1 
• zonder dat ze daar kritisch naar kijken / zonder dat ze daar draagvlak 

voor zoeken in de universitaire gemeenschap 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
Beoordeel de spelling. 

 
 39 D      2 

 
 40 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is:  
− de idioot hoge salarissen die deze mensen willen 
− de schaalvergroting die ze nastreven 
− de grootse bouwplannen 
− het feit dat het college van bestuur zich steevast onbereikbaar houdt 

voor de wetenschappers 
 
indien drie juist benoemde elementen 2 
indien twee juist benoemde elementen 1 
indien één of geen juist benoemd element 0 
 

Beoordeel de spelling. 
 
 

Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
 

 41 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen 
volgens onderstaande aftrekregeling in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te 
worden gebracht: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Eco-extremisten negeren bewust de wetenschap, Hidde Boersma, de Volkskrant,  

27 september 2014 
tekst 2  Het beeldscherm: mijn grote liefde en mijn tiran, Thomas van Luyn, de Volkskrant,  

13 juni 2015 
tekst 3 Weer megalomaan type uit universitair bestuur, Thomas von der Dunk, de Volkskrant,  

8 december 2014 
tekstfragment 1 Technofobie, Hans Berkhuizen, de Volkskrant, 4 & 5 oktober 2014 
tekstfragment 2 Gentech is voer voor illusies, Martijn Katan, NRC 19 & 20 april 2014 
tekstfragment 3 Gentech: het paard van Troje met enthousiasme onthaald, Natasja Oerlemans en 

Niko Koffeman, Agrarisch Dagblad, 17 februari 2009 
 
 
 
 
 

einde  
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VW-1001-a-16-1-o 

Examen VWO 

2016 
tijdvak 1 

donderdag 12 mei 
13.30-16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen.  
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald  
kunnen worden. 
 
Beantwoord de vragen in correct Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer  
dan één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1 De prijs van werk    

 
De inleiding van de tekst 'De prijs van werk' bestaat uit alinea 1 en 2.  
Na deze inleiding kan de tekst 'De prijs van werk' in vier 
achtereenvolgende delen worden onderverdeeld: 
deel 1: Werkdruk en arbeid 
deel 2: Werkdruk en politiek 
deel 3: Werkdruk en samenleving 
deel 4: Werk als individuele keuze 
 

1p 1 Bij welke alinea begint deel 3, 'Werkdruk en samenleving'? 
1p 2 Bij welke alinea begint deel 4, 'Werk als individuele keuze'? 

 
In alinea 5 staan enkele inhoudelijke tegenstellingen centraal. 

2p 3 Noem twee van deze inhoudelijke tegenstellingen.  
 
Een schrijver kan gebruikmaken van stijlmiddelen om zijn mening 
overtuigender weer te geven.  

1p 4 Citeer uit het tekstgedeelte van de alinea's 4 tot en met 6 een zin die 
duidelijk ironisch bedoeld is. 
 
"Het gaat – kortom – slecht met het 'ons' in Nederland." (regels 140-142)  

1p 5 Wat wordt bedoeld met "het 'ons'"? 
 
In de tekst wordt gesteld dat de rechten van werknemers worden 
aangetast. Dit gebeurde "schijnbaar niet met al te grote moeite."  (regels 
70-71) 

1p 6 Citeer een zinsnede uit de alinea's 7 tot en met 11 waarin dit "schijnbaar 
niet met al te grote moeite" op een andere manier wordt verwoord. 
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Alinea 14 zou gelezen kunnen worden als een zelfstandige redenering.  
4p 7 Benoem de verschillende onderdelen van deze redenering. Neem daartoe 

de eerste en de derde kolom van onderstaand schema over en vul die 
verder in. Kies daarbij uit de volgende termen: conclusie, constatering, 
hypothese, oorzaak, precisering, stelling, tegenwerping, voorbeeld, 
voorwaarde, uitwerking. 
 

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 

zin 1 Natuurlijk, er zijn best werknemers die 
van baan willen veranderen. 

 

zin 2 Dan zijn ze op zoek naar 'een nieuwe 
uitdaging' of willen ze gewoon meer 
geld verdienen. 

 

zin 3 Een nieuwe baan mag in de optiek van 
de werknemers echter niet ten koste 
gaan van hun baanzekerheid. 

 

zin 4 'Het gaat niet om baanzekerheid, het 
gaat om werkzekerheid', haasten 
werkgevers zich daarbij aan te 
tekenen.  

< al gegeven> 
Tegenwerping  

zin 5 Werknemers zouden zich volgens hen 
niet zo druk moeten maken over hun 
contract, ze moeten er gewoon voor 
zorgen dat ze aantrekkelijk blijven 
voor werkgevers. 

 

zin 6 Maar dat is een wereld van verschil: 
baanzekerheid is een recht, 
werkzekerheid een gunst. 

 

 
1p 8 Welke functie heeft alinea 15 ten opzichte van het tekstgedeelte dat 

bestaat uit de alinea's 13 en 14? 
A afweging  
B samenvatting  
C voorbeeld 
D weerlegging  
 
In alinea 9 wordt een mensbeeld geschetst dat volgens de tekst ten 
grondslag ligt aan de huidige maatschappelijke situatie. 

1p 9 Welke negatieve consequentie heeft dit mensbeeld, gelet op 
alinea 9 en 15? Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik 
voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
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In de tekst wordt de verantwoordelijkheid voor het overmatige 
ziekteverzuim impliciet bij bepaalde groeperingen gelegd. 

1p 10 Wie heeft volgens de tekst deze verantwoordelijkheid voor het overmatige 
ziekteverzuim? 
A de vakbeweging en wetenschappers die de ontwikkelingen geen 

tegengas bieden  
B de volksvertegenwoordigers die de maatschappij vormen met hun 

besluiten 
C de werkgevers die de werknemers in toenemende mate aanzetten tot 

flexibel werken  
D de werknemers zelf die het druk hebben met de combinatie werk, zorg 

en studie 
 
In de tekst wordt met regelmaat gebruikgemaakt van argumentatie. 

1p 11 Van welk type argumentatie wordt voornamelijk gebruikgemaakt? 
van argumentatie op basis van 
A gezag 
B kenmerk 
C oorzaak en gevolg 
D overeenkomst en vergelijking 
E voorbeelden 
 

1p 12 Met welke zin wordt het doel van de tekst 'De prijs van werk' het best 
omschreven? 
De tekst is ervoor bedoeld  
A aan de lezer duidelijk te maken dat de politiek het toelaat dat er te 

hoge eisen aan werknemers worden gesteld en dat alleen de 
werknemers zelf daar verandering in kunnen brengen.  

B aan de lezer uiteen te zetten hoe de eisen vanuit de arbeidsmarkt 
veranderd zijn en de lezer ervan te overtuigen dat deze veranderingen 
een negatieve invloed op de maatschappij hebben. 

C de lezer duidelijk te maken welke mechanismen gezamenlijk de 
arbeidsmarkt beïnvloeden en de lezer ervan te overtuigen dat alleen 
een goede voorbereiding tot betere individuele kansen leidt. 

D de lezer te informeren over de veranderingen op de arbeidsmarkt en in 
de maatschappij en de lezer ertoe aan te zetten meer eigen 
verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke positie te nemen.  
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3p 13 Welke drie van onderstaande zinnen zijn inhoudelijk gezien juist volgens 
de tekst 'De prijs van werk'? Noteer de nummers van deze zinnen. 
1 'Baanzekerheid' en 'arbeidstijdverkorting' komen nauwelijks meer voor 

in het Haagse woordenboek.  
2 Bewust kiezen politici het mensbeeld van de flexibele mens als basis 

voor hun beleidskeuzes.  
3 De huidige flexibilisering van de arbeidsmarkt is inhoudelijk niet 

verdedigbaar.   
4 De laatste jaren ervaren mensen veel meer stress door hun werk.  
5 Politieke problemen leiden tot problemen op de arbeidsmarkt. 
6 Wetenschap moet geld opleveren. 
 

3p 14 Welke drie van onderstaande zinnen bevatten zo belangrijke informatie 
dat ze zeker in een samenvatting van de tekst 'De prijs van werk' zouden 
moeten worden opgenomen? Noteer de nummers van deze zinnen. 
1 De eisen die de arbeidsmarkt tegenwoordig stelt, zijn een gevolg van 

politieke keuzen. 
2 De Nederlandse arbeidsmarkt kent volgens een aantal hoogleraren al 

erg veel flexibiliteit. 
3 Men had vroeger meer tijd voor activiteiten in de privésfeer.   
4 Problemen zoals toenemend ziekteverzuim worden op een verkeerde 

manier aangepakt. 
5 Sinds in 2008 de crisis uitbrak, zegt ruim de helft van de werknemers 

nog meer werkdruk te ervaren. 
6 Studenten zijn tegenwoordig meer bereid een hoge studielening af te 

sluiten. 
7 Tegenwoordig leidt de arbeidsmarkt tot kansongelijkheid en stress bij 

werknemers. 
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tekstfragment 1 
 
Voor minister-president Rutte is het onvermijdelijk dat we zekerheden 
opgeven. "Dé manier om kwijt te raken wat we hebben, is vast te houden aan 
wat we hebben", sprak hij in zijn H.J. Schoo-lezing. Daar zit een kern van 
waarheid in. Maar de boodschap zou veel beter te verteren zijn als je niet zou 
voelen dat het steeds dezelfde mensen zijn die profiteren van "het opgeven 
van zekerheden", terwijl anderen het nakijken hebben. Hoger opgeleiden, de 
commerciële jongens, de mensen die slim door het systeem weten te 
manoeuvreren, gaan erop vooruit en de rest heeft het nakijken. Volgens een 
recente studie van het Amsterdamse Instituut voor Arbeidsstudies is de rijkste 
10 procent van Nederland er sinds het einde van de jaren zeventig 23 procent 
op vooruitgegaan, terwijl de armste 10 procent juist 30 procent heeft 
ingeleverd. Maatschappelijke veranderingen zijn beter te verkopen als de 
overheid niet de concurrentie, maar de verbinding tussen burgers zou 
benadrukken. Misschien zouden we dan ook tot de conclusie komen dat 
sommige zekerheden niet meer te handhaven zijn. Maar dan zou de pijn 
tenminste eerlijk verdeeld worden.  
 

naar: Peter Giesen  
uit: de Volkskrant, 9 november 2013 

 
 

1p 15 Citeer uit het tekstfragment 1 de zin die nauw aansluit bij de 
hoofdgedachte van tekst 1. 
 
In tekstfragment 1 worden beweringen gedaan over inkomens-
veranderingen van verschillende sociaal-economische groeperingen.  

1p 16 Bij welke alinea uit tekst 1 sluiten deze beweringen het meeste aan?  
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Tekst 2  Te groot voor kennis      

 
Hieronder staan zes beweringen over alinea 1.  

2p 17 Kies de drie beweringen die het meest van toepassing zijn en noteer de 
nummers van je keuze. 
In de eerste alinea wordt 
1 de aanleiding voor het schrijven van de tekst genoemd. 
2 de betrekkelijke waarde van het werk van Weinberger getoond. 
3 de hoofdgedachte van de tekst geformuleerd. 
4 de kennis die de schrijver over dit onderwerp heeft, geëtaleerd. 
5 een poging gedaan de lezer welwillend te stemmen. 
6 Weinberger geïntroduceerd als een deskundige op het gebied van 

internet en kennisdeling. 
 
In de tekst wordt beschreven hoe onze houding ten opzichte van kennis is 
veranderd.  

3p 18 Vat de ontwikkeling hiervan gedurende de afgelopen eeuwen samen: geef 
daarbij een aanduiding van elk tijdperk en karakteriseer de op dat moment 
dominante houding ten opzichte van kennis. Geef antwoord in een of 
meer volledige zinnen en gebruik voor je antwoord niet meer dan 40 
woorden. 
 
"het wordt tijd voor een andere strategie." (regels 113-114) 

2p 19 Leg uit wat de huidige strategie inhoudt en wat het doel is van de huidige 
strategie. Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor 
je antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
Op een aantal plaatsen wordt in de tekst ondubbelzinnig afstand genomen 
van het gedachtegoed van Weinberger.  

3p 20 Citeer uit het tekstgedeelte dat bestaat uit de alinea's 3 tot en met 6 drie 
woorden of woordgroepen waaruit dat duidelijk wordt. 
 
"wiskundige wijsheden die althans ik maar zeer ten dele kan volgen." 
(regels 90-92) 

2p 21 Welke twee interpretaties van bovenstaand citaat zijn verdedigbaar?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
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Tekst 3 Sylvie en Rafaël tonen de morele crisis aan  

 
"Badend in ons morele gelijk, ontwijken we de spiegel." (regels 8-9) 

1p 22 Wat zou deze spiegel tonen? Geef antwoord in een of meer volledige 
zinnen en gebruik voor je antwoord niet meer dan 25 woorden.  
 

2p 23 Wat is volgens de tekst het verschil tussen waarden en normen? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 

1p 24 Van welk type argument wordt vooral gebruikgemaakt in de tekst? 
van argumentatie op basis van  
A gezag 
B oorzaak en gevolg 
C overeenkomst en vergelijking 
D voorbeelden  
 
In de tekst wordt gebruikgemaakt van woorden met een bepaalde 
gevoelswaarde om een algemeen gebrek aan zelfkritiek uit te drukken.  

2p 25 Citeer uit alinea 1 en 2 drie afzonderlijke woorden of woordgroepen 
waarmee dat gebrek aan zelfkritiek op die manier wordt uitgedrukt. 
 

3p 26 Leg uit waarom Sylvie en Rafaël de morele crisis aantonen, zoals de titel 
stelt. Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 50 woorden.  
 
 

Tekst 4 Mens, leer te sterven!    

 
In alinea 1 komen, al dan niet expliciet, meerdere tegenstellingen aan de 
orde.  

3p 27 Noem vier van deze tegenstellingen. 
 
"Politiek is gereduceerd tot biopolitiek, oftewel: administratief beheer van 
de productieve diersoort mens." (regels 26-29) 

1p 28 Citeer uit het tekstgedeelte dat bestaat uit alinea 2 tot en met 6 de zin die 
op meer karikaturale wijze dezelfde mening verwoordt. 
 
De tekst bevat redeneringen op basis van oorzaak en gevolg. 

1p 29 Wat voor soort redeneringen bevat de tekst daarnaast vooral?  
redeneringen op basis van  
A gezag 
B kenmerken 
C vergelijking en overeenkomst  
D voorbeelden  
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In alinea 5 wordt geschreven over de 'gezondheidsparadox'.  
3p 30 Leg deze paradox uit en benoem in je uitleg beide delen en de conclusie. 

Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 

1p 31 Welke van onderstaande omschrijvingen geeft het doel van de tekst het 
beste weer? 
Het doel van de tekst is de lezers  
A aan te zetten tot verwerping van de huidige biopolitiek, zodat er ruimte 

komt voor een andere visie op ziekte en dood.  
B te attenderen op hun weinig natuurlijke houding ten opzichte van de 

dood als onderdeel van het leven. 
C te doordringen van de noodzaak tot mentaliteitsverandering, zodat de 

dood weer wordt geaccepteerd als onderdeel van het leven. 
D te informeren over ontwikkelingen in de zorg, zodat de noodzaak van 

een grotere acceptatie van de dood duidelijk wordt.  
 
 

Tekst 5 Oorlog en criminaliteit   

 
In alinea 1 worden twee criteria besproken om te bepalen of iets oorlog is 
of criminaliteit.  

2p 32 Welke twee criteria zijn dat? 
 
Alinea 4 en 5 bevatten samen een redenering. Geef deze redenering weer 
in onderstaand schema. Een deel van deze redenering is al opgenomen in 
onderstaand schema.  

4p 33 Neem het schema over en vul de ontbrekende gegevens aan.  

 
Voorlopig standpunt < al gegeven> Het is beter veel politie op straat 

te hebben dan tanks en vliegtuigen. 

Argument 1  
 

Argument 2  
 

Voorbehoud  
 

Argument bij 
het voorbehoud 

 
 

Conclusie < al gegeven> Wie in vrede investeert, krijgt 
welvaart en veiligheid op straat er gratis bij. 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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In alinea 6 is sprake van een fatale kringloop.  
2p 34 Geef deze fatale kringloop weer. Baseer je antwoord op alinea 6.  

Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden.  
 
De tekst eindigt met de conclusie: "we worden er zelf niet slechter van". 
(regels 117-118) 

1p 35 Hoe wordt deze conclusie onderbouwd? 
A Oorlogslanden doen de inspanningen voor de mensenrechten teniet. 
B Oorlogslanden kunnen andere landen meeslepen in hun conflicten. 
C Oorlogslanden zijn economisch gezien niet aantrekkelijk voor ons.  
D Via oorlogslanden beïnvloeden criminelen de buitenlandse politiek.  
 
De essentie van de tekst is samen te vatten aan de hand van de volgende 
twee vragen:  
1 Waarom is het beter om geen onderscheid te maken tussen oorlog en 

criminaliteit? 
2 Waarom en hoe zou de aandacht verlegd moeten worden? 

3p 36 Geef deze samenvatting. Geef antwoord in een of meer volledige zinnen 
en gebruik voor je samenvatting niet meer dan 50 woorden.  
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 

De prijs van werk 
 
(1) Er is iets goed fout met de Neder-
landse arbeidsmarkt. Inmiddels heeft 
een op de acht werknemers een 
burn-out. De helft van alle Nederlan-
ders zegt het te druk te hebben. Het 5 

meeste ziekteverzuim is een gevolg 
van stress, depressie of overspan-
nenheid. Meer dan de helft van alle 
depressieve werknemers noemt zijn 
werk als belangrijkste oorzaak voor 10 

de depressie. 
(2) Daar wordt van alles aan gedaan. 
Nergens in Europa zijn immers meer 
psychologen per hoofd van de bevol-
king. Nergens gaan zo veel mensen 15 

naar de psycholoog of psychiater, 
zónder dat een psychische stoornis 
is vastgesteld. Tussen 1996 en 2011 
steeg het gebruik van antidepressiva 
met maar liefst 230 procent. 20 

Depressies komen steeds minder 
vaak voort uit jeugd- of relatie-
problemen en steeds vaker uit pro-
blemen op het werk of ontslag. De 
arbeidsmarkt levert steeds meer 25 

zieke mensen af. 
(3) We hebben het drukker dan ooit 
want we moeten steeds flexibeler 
zijn, thuis en op het werk. Op papier 
heeft de Nederlander misschien een 30 

korte werkweek, maar sinds de jaren 
tachtig zijn we alleen maar drukker 
geworden met werk, overwerk, zorg 
en opleiding. Waren we hier in 1985 
nog 43,6 uur per week aan kwijt, in 35 

2005 was dat al 48,6 uur. De stijging 
zat voor het grootste deel in de 
categorie 'werk'. Sinds in 2008 de 
crisis uitbrak, zegt ruim de helft van 
de werknemers nog meer stress te 40 

ervaren. De manier waarop we onze 
uren maken, is namelijk veranderd. 

De arbeidsmarkt wordt steeds 
flexibeler. Flexibilisering maakt dat 
werknemers steeds meer met elkaar 45 

moeten concurreren, of ze nu een 
vaste of tijdelijke baan hebben. 
Flexibel zijn betekent: voortdurend 
aan 'je eigen merk' schaven en 
maximaal wendbaar zijn. Volgens 50 

arbeidspsychologen worden over-
spannenheid en depressiviteit vooral 
veroorzaakt door de daaruit voort-
vloeiende baanonzekerheid, werk-
druk, informatie-overload en on-55 

balans tussen werk en privé. 
(4) De explosie van stress en depres-
sie is indirect een gevolg van de 
manier waarop we onze samenleving 
en arbeidsmarkt hebben ingericht. 60 

Het is het resultaat van beleids-
keuzes die op dit moment verder 
worden doorgezet. De verkiezings-
campagne in 2012 ging over Europa, 
de zorg en de crisis. De arbeidsmarkt 65 

werd weinig genoemd. In de formatie 
is men akkoord gegaan met de 
aantasting van het ontslagrecht en 
bekorting van de werkloosheids-
uitkering, schijnbaar niet met al te 70 

grote moeite. 
(5) Eigenlijk is dat vreemd. Sinds de 
crisis wordt er gepleit voor méér 
regelgeving: voor banken, zorginstel-
lingen, verzekeraars, woningbouw-75 

corporaties en andere instellingen. 
Maar als het over de arbeidsmarkt 
gaat, dan lijkt iedere regel er juist 
een te veel geworden. 'Baanzeker-
heid' en 'arbeidstijdverkorting' komen 80 

nauwelijks meer voor in het Haagse 
woordenboek. Het ontslagrecht wordt 
stap voor stap aangepast. Er gaan 
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zelfs stemmen op om de werkweek te 
verlengen. 85 

(6) Natuurlijk, er is wel verzet. De 
gedecimeerde vakbeweging roept 
eens wat. En onlangs stuurden 
zestien hoogleraren in de rechten 
een brandbrief naar Den Haag. De 90 

Nederlandse arbeidsmarkt is al zeer 
flexibel, schreven ze. En dat de ver-
soepeling van het ontslagrecht tot 
meer werkgelegenheid zou leiden, is 
nooit bewezen. Ook de concurrentie-95 

positie wordt er niet mee bevorderd. 
De arbeidsproductiviteit gaat immers 
omlaag doordat werknemers zichzelf 
meer moeten profileren, waardoor zij 
minder op het belang van het bedrijf 100 

zijn gericht. Bezwaren als deze zijn 
aan dovemansoren gericht. Alterna-
tieven – loonmatiging, minder con-
sumptie en meer vrije tijd – worden 
nauwelijks overwogen. 105 

(7) De argumenten van de voorstan-
ders zijn steevast economisch. De 
Nederlandse markt is in vergelijking 
met buitenlandse markten al veel 
flexibeler. Flexibilisering zou de 110 

arbeidsmarkt 'beter laten functione-
ren' en voor 'meer dynamiek' zorgen. 
Langer werken zou bovendien de 
'houdbaarheid van de verzorgings-
staat' garanderen.  115 

(8) De belangrijkste vraag wordt 
ondertussen nauwelijks gesteld. Die 
gaat niet over de economische, maar 
over de maatschappelijke – zeg 
gerust geestelijke – gevolgen van 120 

deze politieke keuzes. De tijd voor 
hobby's, muziek, vrienden, familie, 
kunst, cultuur en sport slinkt in rap 
tempo. Nederlanders besteden 
steeds minder tijd aan huisgenoten, 125 

vrienden en familie. Niet alleen heb-
ben we het drukker, het onderscheid 
tussen werk en vrije tijd vervaagt. Als 
'manager van je eigen leven' ben je 
in principe altijd aan het werk, daar-130 

mee geholpen door je smartphone. 
En alsof dat nog niet genoeg is, heeft 
de flexibele mens – of deze nu in 
tijdelijke of vaste dienst is – minder 
het gevoel een zinvol onderdeel van 135 

een gemeenschap te zijn. Kerk, 
vereniging, partij en vakbond zijn al 
langer op hun retour. Nu brokkelt ook 
de laatste zuil van zekerheid, ons 
werk, in rap tempo af. Het gaat – 140 

kortom – slecht met het 'ons' in 
Nederland. 
(9) Aan deze maatschappelijke 
teloorgang ligt een hardnekkig mens-
beeld ten grondslag. In dit mens-145 

beeld worden zowel studenten als 
werknemers, flex én vast, tot 'mense-
lijke grondstof' gereduceerd: econo-
mische eenheden die zo efficiënt 
mogelijk moeten worden ingezet. De 150 

woordkeuze van politici, economen 
en human-resourcesmanagers is 
veelzeggend. Werknemers zouden 
'concurrerende' wezens zijn. Om 
zichzelf als 'menselijk kapitaal' te 155 

kunnen verkopen op de 'arbeids-
markt' moeten ze in zichzelf 'investe-
ren'. In de 'kenniseconomie' zorgt 
'een leven lang leren' ervoor dat zij 
hun 'concurrentiekracht' behouden. 160 

De immer concurrerende werknemer 
moet daar wel zijn best voor doen. 
'Wie dat niet doet, moet op de blaren 
zitten'. Mislukken is een kwestie van 
'eigen verantwoordelijkheid' gewor-165 

den. 
(10) Voorlopig zal de trend van har-
der, flexibeler en prestatiegerichter 
werken dan ook niet worden gekeerd. 
Rechts wil het, links slikt het. Zelfs de 170 

belangrijkste graadmeter van de toe-
komst, het onderwijs, wordt verder 
ten dienste gesteld van de arbeids-
markt. 'Nutteloze' vakken als ge-
schiedenis, kunst, aardrijkskunde en 175 

literatuur zullen nog meer op de 
achtergrond geraken. CKV (culturele 
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en kunstzinnige vorming) moet nu al 
wijken voor de 'kernvakken'. Aan de 
universiteit krijgen alleen de top-180 

sectoren die geld opleveren extra 
subsidie. Het sleutelwoord is 
innovatie – een eufemisme voor 
wetenschap die geld oplevert. 
(11) Studenten gaan meer lenen met 185 

het argument dat studeren een 
'investering in jezelf' is. De onder-
liggende boodschap luidt: doe geen 
pretstudie maar een 'nuttige' oplei-
ding waarvan de investering ren-190 

deert. Studeren moet bovendien 
steeds sneller, waardoor een record-
aantal overspannen studenten bij de 
psycholoog loopt.  
(12) Het onderricht van de werkne-195 

mer richt zich nu ook op de persoon 
zelf, op zijn assertiviteit, de mate 
waarin hij een 'teamspeler' is en 
bovenal zijn flexibiliteit. Werknemers 
worden niet alleen in hun functie 200 

beoordeeld, hun hele persoonlijkheid 
moet de toets der kritiek doorstaan. 
Werken en leren zijn in de kennis-
economie onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Flexibiliteit is nu een 205 

deugd op zich, voor zowel vaste als 
tijdelijke werknemers. We moeten 
ook 'in ons hoofd' flexibel worden. 
Maar de werknemer die tot 'levens-
lang leren' is veroordeeld, is niet 210 

onderhevig aan permanente ver-
wondering. Hij lijdt aan chronische 
kennisstress. 
(13) Uiteindelijk is er slechts één kink 
in de kabel: we willen helemaal geen 215 

hogere werkdruk. We wíllen niet 
harder werken. Uit iedere arbeids-
enquête blijkt dat we juist minder 
willen werken. Desnoods voor een 
lager salaris. Zowel mannen als 220 

vrouwen geven de voorkeur aan een 
deeltijdbaan van tussen de 20 en 34 
uur per week. Vrijwel alle werkne-
mers verkiezen baanzekerheid boven 

een hoger inkomen, meer vrijheid of 225 

een bijscholingstraject – zeker sinds 
de crisis is uitgebroken. Ontslagen 
vijftigers hebben geen behoefte aan 
een leven lang leren als er toch geen 
baan in het verschiet ligt. De helft 230 

van het aantal kleine zelfstandigen 
geeft er na drie jaar de brui aan.  
(14) Natuurlijk, er zijn best werkne-
mers die van baan willen veranderen. 
Dan zijn ze op zoek naar 'een nieuwe 235 

uitdaging' of willen ze gewoon meer 
geld verdienen. Een nieuwe baan 
mag in de optiek van de werknemers 
echter niet ten koste gaan van hun 
baanzekerheid. 'Het gaat niet om 240 

baanzekerheid, het gaat om werk-
zekerheid', haasten werkgevers zich 
daarbij aan te tekenen. Werknemers 
zouden zich volgens hen niet zo druk 
moeten maken over hun contract, ze 245 

moeten er gewoon voor zorgen dat 
ze aantrekkelijk blijven voor werkge-
vers. Maar dat is een wereld van 
verschil: baanzekerheid is een recht, 
werkzekerheid een gunst. 250 

(15) Voor eenieder met succes is dit 
mensbeeld zo gek nog niet. Voor 
zolang het duurt, mogen de succes-
vollen zich op de borst kloppen. 
Succes is dan hun eigen keuze. Voor 255 

veel lageropgeleiden, minderheden, 
ouderen, jongeren, alleenstaande 
moeders, arbeidsongeschikten en 
werklozen is het flexibele mensbeeld 
een ramp. Met werkzekerheid beta-260 

len ze hun rekeningen niet. En daar 
mogen ze alleen zichzelf de schuld 
van geven. 
(16) Het grootste verlies wordt door 
ons allemaal geleden. Nederlanders 265 

zijn jaar in jaar uit, al zo'n drie decen-
nia achter elkaar, minder in staat van 
'het goede leven' te genieten. Na-
tuurlijk maakt werk daar een belang-
rijk onderdeel van uit. Maar minder 270 

vrije tijd en minder zekerheid beteke-
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nen minder verwondering, minder 
zorg voor elkaar, minder vriend-
schap, minder saamhorigheid en 

minder genieten. Dat is geen kwestie 275 

van 'eigen verantwoordelijkheid'. Het 
is het resultaat van politieke keuzes. 

 
naar: Rutger Bregman  
uit: de Volkskrant, 24 november 2012 
 

Rutger Bregman (1988) is een Nederlands geschiedkundige en publicist.  
 

 
Tekst 2 

 

Te groot voor kennis 
 
(1) Onlangs verscheen een nieuw 
boek van David Weinberger met de 
fraaie en alleszeggende titel: Too Big 
to Know: Rethinking Knowledge Now 
That the Facts Aren't the Facts, 5 

Experts Are Everywhere, and the 
Smartest Person in the Room is the 
Room. In dit boek stelt Weinberger 
dat het bestaande kennisconcept 
door het internet volstrekt achter-10 

haald wordt. Al eerder publiceerde 
Weinberger over de manier waarop 
het internet onze wereld verandert en 
ons (on)vermogen daar adequaat op 
te reageren. In 95 (!) stellingen be-15 

weerde hij dat het internet de markt 
voorgoed anders heeft gemaakt.  
(2) Toen Francis Bacon1) zo'n vier-
honderd jaar geleden beweerde dat 
ware kennis van de wereld ge-20 

baseerd was op verifieerbare feiten, 
gooide hij het dominante denken 
volledig overhoop. Ware kennis was 
tot dat moment immers altijd van God 
gegeven en was slechts bekend bij 25 

degenen die door hoofdletter Hem 
uitverkoren waren. Bacon verwees 
heel deze gedachte naar de fabel-
tjeskrant en veraardste c.q. demo-
cratiseerde kennis: een ieder die 30 

over voldoende feiten beschikte, kon 
tot ware kennis komen. 

(3) Dit nu is precies wat Weinberger 
c.s. aanvechten. We staan opnieuw 
op een keerpunt, beweren zij (van-35 

daar het getal 95 in hun eerste publi-
catie, het verwijst natuurlijk naar 
Luther2)), en moeten leren inzien dat 
door het internet feiten niet langer 
zijn wat ze lijken. Vandaar ook dat 40 

Too Big to Know begint met een 
variant van de beroemde uitspraak 
dat iedereen recht heeft op een eigen 
mening, maar dat de feiten gemeen-
schappelijk zijn. Die tijd zou voorbij 45 

zijn. Net zoals middeleeuwers ervan 
overtuigd waren dat priesters wisten 
hoe de wereld in elkaar stak, zo ge-
loofden wij tot voor kort dat we wat 
feiten betreft op wetenschappers 50 

konden vertrouwen. We lazen hun 
boeken, hoorden hun verhalen en 
vormden op basis daarvan al dan  
niet een eigen mening. Zelden  
echter twijfelden we aan hun feiten: 55 

de wetenschap was de kerk van de 
geest. 
(4) Die tijd is voorbij en in zoverre 
zijn recente affaires als die rond 
Stapel en Poldermans3) ook veel-60 

zeggend. Want al gingen zij vanzelf-
sprekend te ver, ze illustreerden wel 
de tendens waar ook Weinberger op 
wijst: dat we ons dankzij internet  
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realiseren dat de door de vertegen-65 

woordigers van de wetenschap ver-
melde feiten minder hard zijn dan ze 
lijken. Voor dat besef hoef je niet 
eens de deur meer uit. Pak een boek, 
willekeurig, neem een passage en 70 

bekijk de daarin vermelde feiten. Ga 
naar internet, tik een paar van die 
feiten in en binnen afzienbare tijd 
blijkt dat het allemaal veel ingewik-
kelder is dan de persoon in kwestie 75 

stelt: tegenover zijn feiten staan zo 
veel tegenfeiten dat de uitkomst 
nauwelijks anders dan een vraag-
teken kan zijn. Om tot die conclusie 
te komen hoef je ook geen specialist 80 

te zijn, ja zelfs niets anders te doen 
dan de gehanteerde begrippen in-
tikken. Doe je dat, dan zie je de 
wereld bij elke muisklik verder ver-
pulveren. 2+2 is zonder twijfel 4, 85 

maar als je naar internet gaat en '2 
plus 2 isn't 4' intikt, krijg je toch ver-
rassend veel verwijzingen, niet alleen 
naar Orwells roman 19844), maar ook 

naar wiskundige wijsheden die 90 

althans ik maar zeer ten dele kan 
volgen. 
(5) Aan het eind van zijn boek stelt 
Weinberger dat het mogelijk is dat we 
dankzij het internet meer of minder 95 

weten over de wereld maar dat één 
ding zeker is: we weten meer over 
ons weten, we weten beter hoe be-
trekkelijk het is. Zonder het nu met-
een met zijn radicale conclusies eens 100 

te zijn, vind ik dat een mooie en ver-
standige uitspraak.  
(6) Dit laatste geldt ook zijn andere, 
veel saaiere stelling dat we weten dat 
de wereld wat kennis betreft op z'n 105 

kop staat, maar nog geen idee heb-
ben wat de uitkomst hiervan zal zijn. 
De wereld is altijd te groot geweest 
voor onze kennis. Tegelijkertijd heb-
ben we desondanks altijd geprobeerd 110 

zowel die wereld als de kennis daar-
over in kaart te brengen. Vermoede-
lijk heeft Weinberger gelijk: het wordt 
tijd voor een andere strategie. 

 
naar: Chris van der Heijden 
uit: De Groene Amsterdammer, 2 februari 2012 
 

Chris van der Heijden (1954) is een Nederlands historicus en publicist. 

 

noot 1 Francis Bacon (1561-1626) was een Engels filosoof en wordt beschouwd als de ‘vader’

 van de empirische methode: hij bepleitte als een van de eersten en bij voortduring het 

 gebruik van wetenschappelijk onderzoek. Daarmee zette hij zich af van het in zijn tijd  

 dominante rationalisme, dat de rede en het denken aanwijst als voornaamste  

 kennisbron. 

noot 2 Maarten Luther (1483-1546) formuleerde in 1517 95 stellingen waarmee hij  

 misstanden binnen de rooms-katholieke kerk aan de kaak stelde. Hiermee stond hij  

 aan het begin van de reformatie. 

noot 3 Sociaal-psycholoog Stapel en medicus Poldermans zijn wetenschappers die 

gefraudeerd hebben: zij baseerden onderzoek op gefingeerde data. 

noot 4 1984 is een boek van de Britse schrijver George Orwell, grotendeels geschreven in 

1948 en gepubliceerd in 1949. In dit boek wordt gedemonstreerd dat je mensen van 

alles kunt wijsmaken, zelfs dat 2 plus 2 vijf is.   

Pagina: 341Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1001-a-16-1-b 7 / 11 lees verder ►►►

Tekst 3 

 

Sylvie en Rafaël tonen de morele crisis aan1) 
 
(1) Nogmaals afspreken dat we niet 
door rood mogen rijden. Uiteindelijk 
komen de normen- en waarden-
discussies in Nederland daarop neer. 
We debatteren ons een ongeluk over 5 

wangedrag op sportvelden, agressie 
tegen hulpverleners en losgeslagen 
jongeren. Badend in ons morele 
gelijk, ontwijken we de spiegel. 
(2) Het probleem is niet een gebrek 10 

aan waarden en normen, maar de 
gapende kloof tussen de waarden en 
normen. Ideaal en afspraak blijken in 
de praktijk geen partners. In het klein 
is het nog te overzien: wie hecht aan 15 

rust in de trein zal de volumeknop 
niet helemaal opendraaien. In het 
groot smelt dat moreel besef echter 
als sneeuw voor de zon. We hechten 
waarde aan een schoon milieu, maar 20 

laten daarvoor niet onze vakantie 
schieten. De norm is dat we vliegen 
naar onze zomerbestemming. Of 
neem de economische crisis. We 
hechten waarde aan een gezond 25 

bankwezen, maar azen op hoge 
spaarrentes en goedkope leningen. 
En denk eens aan de ouderenzorg. 
We hechten waarde aan een mens-
waardige 'oude dag', maar de norm is 30 

dat ouderen naar een tehuis gestuurd 
worden zodra ze te lastig worden 
voor familie en vrienden. 
(3) Politiek is dat explosief materiaal. 
Normoverschrijdingen agenderen is 35 

veilig, normen zelf bekritiseren is 
gevaarlijk. Norman Lamb, de Britse 
minister voor Zorg en Ondersteuning, 
is daar inmiddels mee bekend. In The 

Daily Telegraph waagde hij het deze 40 

week te spreken over een 'nalatige 
samenleving'. Volgens Lamb kunnen 
veel gepensioneerden best thuis 
blijven wonen als mensen in hun om-
geving bereid zijn wat klusjes te 45 

doen. Het feit dat families tegenwoor-
dig versnipperd over het land wonen 
is volgens hem geen excuus. Mensen 
moeten maar eens omkijken naar de 
ouderen in hun eigen straat. Eigenlijk 50 

pleit hij voor een verzorgingsstraat 
(met een r), terwijl de norm is dat de 
verzorgingsstaat zich over hulp-
behoevende ouderen ontfermt. 
(4) De eerste reactie op de site van 55 

The Daily Telegraph spreekt boek-
delen. "Hij heeft gelijk, maar dat 
neemt niet weg dat hij op zijn donder 
krijgt." De discrepantie tussen norm 
en waarde werd vervolgens in meer 60 

dan 700 reacties gevuld met mitsen, 
maren, bureaucratische beslomme-
ringen en politieke tegenwerpingen. 
Weinigen hebben zin om te handelen 
naar de waarden die zij koesteren. 65 

Hun normen zijn geen afgeleiden van 
hun waarden. 
(5) Nederland had de afgelopen 
weken andere zorgen aan het hoofd. 
Huwelijksleed van Sylvie en Rafaël. 70 

Dat had volgens veel bezoekers van 
nrc.nl wel wat minder aandacht mo-
gen krijgen. Zij hechten aan de waar-
de dat serieuze media gevrijwaard 
zijn van roddel en achterklap. Wel 75 

frappant dat het artikel waarin de 
scheiding bekend werd gemaakt  
106.574 kliks had. Veruit het best ge- 
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lezen bericht op 2 januari. Nummer 2 
scoorde 29.138 kliks. Zo leer je je 80 

bezoekers kennen: ze lezen massaal 
het nieuws dat ze zeggen niet te wil-

len lezen. Vanuit hun moreel moeras, 
gelegen tussen waarde en norm, 
schelden ze op de media.85 

 
naar: Steven de Jong  
bron:  www.nrc.nl, 5 januari 2013 
 

Steven de Jong (1981) is columnist voor nrc.nl. 

 
 

Tekst 4 

 

Mens, leer te sterven! 
 
(1) Dat we ten dode zijn opgeschre-
ven, is waarschijnlijk het meest preg-
nant verwoord door de filosoof Martin 
Heidegger1). Hij schreef: "Zodra een 
mens tot leven komt, is hij terstond 5 

oud genoeg om te sterven." Ooit een 
alledaagse realiteit, nu een ervaring 
die naar de periferie van het mense-
lijke bewustzijn is verbannen. 
Althans, in grote delen van wat wel 10 

de ontwikkelde wereld wordt ge-
noemd. Voor een tiener in Syrië of 
een zuigeling in Soedan staan 
Heideggers woorden als een huis: 
het nauwelijks ontkiemde leven wordt 15 

in veel landen continu door de dood 
op de hielen gezeten. 
(2) Maar niet voor ons. Waar tot in de 
negentiende eeuw de vorst zijn 
macht effectueerde via de dood (het 20 

schavot), oefent het gezag nu zijn 
heerschappij uit door een gezond, 
veilig en lang leven te prediken. Het 
biologische voortbestaan is in het 
centrum van de politieke besluit-25 

vorming komen te staan. Politiek is 
gereduceerd tot biopolitiek, oftewel: 

administratief beheer van de produc-
tieve diersoort mens. Daarmee heeft 
men de dood, ooit een publiek 30 

schouwspel ter lering en vermaak 
van de meute, als machtsinstrument 
uit handen gegeven en verbannen 
naar het privédomein. 
(3) Het schandaal van de dood is dus 35 

gepacificeerd en gedomesticeerd. 
Menigeen zal deze transformatie als 
een teken van beschaving bestem-
pelen. En inderdaad, de beul op het 
marktplein heeft plaatsgemaakt voor 40 

meer huiselijke en virtuele vormen 
van doodsvertier. Vandaag de dag is 
het vooral de entertainmentindustrie 
die het nakende einde de huiskamer 
binnenbrengt en er een zap- en klik-45 

ervaring van maakt. Exemplarisch 
hiervoor zijn al die varianten van 
reality-tv die het menselijke verval en 
de sterfelijkheid als onderwerp kie-
zen. Maar ook hier geldt dat de reële 50 

dood, het afsterven zelf, goeddeels 
buiten beeld wordt gehouden. Men 
ziet ongeneeslijk zieke jongeren die 
nog alles uit het leven halen (in het 

noot 1 De namen in de titel verwijzen naar voetballer Rafaël van der Vaart en presentatrice  

 Sylvie Meis; hun scheiding, officieel uitgesproken op 4 december 2013, werd al vanaf  

 december 2012 uitvoerig besproken in diverse media. 
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BNN-programma Over mijn lijk), maar 55 

de sterfbedscène haalt de treurbuis 
niet. 
(4) Het sterven is weggeduwd en het 
leven minus de dood is als hoogste 
waarde geproclameerd. In de hoop 60 

zich de engel des doods van het lijf 
te houden, joggen en fitnessen de 
levenslustigen van vandaag erop los. 
Sinds het geloof in God is vervangen 
door het geloof in de techniek, her-65 

leven de onsterfelijkheidsfantasieën 
als nooit tevoren. Een enkeling laat 
zich na de dood invriezen, anderen 
beperken zich tot preventief scree-
nen en bekeren zich massaal tot 70 

cholesterolverlagers en bètablokkers. 
En Vadertje Staat cheerleadert:  
"Leef lang en gezond: rook niet, drink 
matig en beweeg!" 
(5) Het resultaat is ernaar. De natuur-75 

lijke dood op hoge leeftijd is van een 
voorrecht voor weinigen tot een bur-
gerrecht van velen geworden. Maar 
hier doet de gezondheidsparadox zijn 
intrede en genereert het systeem zijn 80 

eigen ongerijmdheden: meer gezond-
heidszorg leidt tot meer ziekte. Het 
uit de pan rijzen van de gezondheids-
kosten is uiteindelijk een schaarste-
probleem, veroorzaakt door een 85 

excessieve toename van (oud) leven 
en het achterblijven van de middelen 
om dat leven in stand te houden.  
(6) Met de huidige crisis in de zorg 
dringt het selectievraagstuk zich op. 90 

De discussie zal van kwantiteit van 
leven naar kwaliteit van leven verlegd 

worden. Het debat over de dure 
medicatie voor de ziektes van Pompe 
en van Fabry illustreert hoe onver-95 

mijdelijk dat is.  
(7) Maar de werkelijke sleutel voor 
verlossing ligt in onze houding ten 
aanzien van de dood. Het sterven is 
als een melaatse uit het alledaagse 100 

leven verbannen, terwijl het er onlos-
makelijk mee verbonden is. Doods-
vermijding als levensprincipe en het 
naakte overleven tegen elke prijs: het 
zijn tegennatuurlijke en onhoudbare 105 

idealen. Het wordt tijd een 
levenshouding te bevorderen die 
ruimte geeft aan het individu om het 
lijden en de dood op zich te nemen 
en als integraal onderdeel van zijn 110 

leven te beschouwen. Kortom, van 
biopolitiek die het leven tot elke prijs 
in stand houdt, naar een verlichte 
vorm van thanatopolitiek2) die het 
leven ontvankelijk maakt voor de 115 

dood. 
(8) De zorgcrisis brengt het domein 
van de dood weer binnen het bereik 
van de politiek. Dat hoeft niet alleen 
een kwestie van kille kosten-baten-120 

afwegingen te betekenen, maar zou 
tevens de aanzet kunnen zijn tot een 
maatschappelijk debat over zoiets als 
stervenskunst, een vergeten vorm 
van levenskunst. "Zodra een mens 125 

tot leven komt, is hij terstond oud ge-
noeg om te sterven." Laten we die 
tekst voortaan op onze rouw- én 
geboortekaartjes zetten.

 

 naar: Hans Schnitzler  
 bron: www.devolkskrant.nl, 3 oktober 2012 
 

Hans Schnitzler (1968) is publicist en filosoof. 
 

noot 1 Martin Heidegger (1889-1976): een Duitse filosoof die veel geschreven heeft over de  

 vrijheid van de mens.  

noot 2 Thanatopolitiek: beleid dat niet gericht is op het zo lang mogelijk in leven houden van  

 mensen, maar op aanvaarding van de dood. Deze vorm van beleid is vernoemd naar  

 Thanatos, de Griekse god van de dood. 
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Tekst 5 

 

Oorlog en criminaliteit 
 
(1) De wereld wordt geteisterd door 
geweld en geweld. Als het om poli-
tiek gemotiveerd geweld gaat, 
noemen we het oorlog. Als het om 
economisch gemotiveerd geweld 5 

gaat, noemen we het criminaliteit. 
Maarten van Rossem noemde elf jaar 
geleden de aanslagen van Al-Qaida 
op de VS criminaliteit. Daar zou je 
dus eigenlijk de FBI1) op af moeten 10 

sturen in plaats van het leger, dan 
was ons die hele ellendige 'War on 
Terror' bespaard gebleven. Nu sturen 
we onderzeeërs naar de Somalische 
wateren alsof daar een zeeoorlog 15 

woedt, maar het gaat daar om pirate-
rij en dat zou je toch eerder een vorm 
van criminaliteit kunnen noemen. En 
de missie naar Kunduz heet een 
politiemissie, terwijl het daar uitein-20 

delijk om oorlog gaat. Waarmee ik 
weer niet wil zeggen dat de politie er 
alleen maar is voor criminaliteit en de 
krijgsmacht er alleen is voor oorlog, 
maar zo zijn de taken in de meeste 25 

landen toch wel zo'n beetje verdeeld. 
(2) Het onderscheid tussen de twee 
soorten geweld wordt steeds vaker 
losgelaten. Vooral de terroristische 
aanslagen op de Amerikaanse Twin 30 

Towers en het Pentagon in 2001, 
hebben voor intellectuele verwarring 
gezorgd, want het terrorisme was 
een onbegrepen vijand. Terroristen 
hadden politieke doelstellingen, maar 35 

gedroegen zich als boeven en hun 
opsporing vergde veel inlichtingen-
werk en forensisch recherchewerk.  
(3) Niet zo scherp trekken die grens, 
is ook de boodschap van het Human 40 

Development Report 2011. 
Criminaliteit en oorlog gaan hand in 

hand. In veel landen lossen ze elkaar 
gewoon af, zodat er voor de burger 
weinig valt te vieren als het met een 45 

van beide wat beter gaat. De twee-
deling zorgt er misschien ook voor 
dat we aan 'oorlog' onevenredig veel 
aandacht schenken, maar er ook op 
willen bezuinigen zodra hij uit beeld 50 

raakt. Getalsmatig lijkt dat terecht, zo 
zou je uit het recente rapport Global 
Burden of Armed Violence kunnen 
concluderen. Elk jaar komen ruim 
vijfhonderdduizend mensen om het 55 

leven door geweld. Slechts een 
tiende daarvan (55.000) sterft op het 
slagveld of door terroristisch geweld. 
De grote meerderheid (396.000) 
wordt 'gewoon' vermoord. De rest 60 

(zo'n 75.000) legt het loodje door 
doodslag of bij het neerslaan van 
rellen. 
(4) In landen als El Salvador, Guate-
mala en Honduras vallen nu, tijdens 65 

'vrede', meer slachtoffers door moord 
en doodslag dan tijdens de jaren 
waarin er burgeroorlog woedde. Als 
je ook nog weet dat er tegenwoordig 
de helft minder aan oorlogen wordt 70 

gevoerd dan pakweg dertig jaar 
geleden, is het geen wonder, zou je 
zeggen, dat veel mensen voor hun 
'veiligheid' nu liever blauw op straat 
willen dan tanks en vliegtuigen. Hier 75 

wordt de logica echter gevaarlijk. Er 
is overstelpend bewijs dat oorlog en 
criminaliteit verweven zijn, en wel zo 
dat het loont om nooit oorlogsland te 
worden, teneinde criminaliteit te 80 

vermijden.  
(5) Wie in vrede investeert, krijgt 
welvaart en veiligheid op straat er 
gratis bij. Sowieso kennen fragiele 
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staten veel meer criminaliteit dan 85 

goedbestuurde staten. In bijna alle 
fragiele staten kwam volgens het 
Human Development Report 2011 
ook zwaar burgeroorlogsgeweld voor. 
Twee derde van alle 500.000 doden 90 

valt in maar 58 landen, een kwart in 
zelfs maar veertien landen. De 
misdaad krijgt er de kans om via 
corruptie, infiltratie of zelfs overname 
van de officiële machtsposities aan 95 

de touwtjes te trekken.  
(6) Eenmaal in de greep van fragiliteit 
en misdaad zitten landen gevangen 
in een fatale kringloop. Een halve 
eeuw geleden was de helft van de 100 

burgeroorlogen die wereldwijd uit-

braken 'nieuw', nu zijn negen van de 
tien oorlogen aflevering zoveel uit 
een haast niet te stoppen reeks. De 
cijfers bewijzen onverbiddelijk dat 105 

deze staten minder buitenlandse 
investeringen en ontwikkelingshulp 
aantrekken, na burgeroorlogen tot 
twintig jaar terugvallen in economi-
sche ontwikkeling, veel slechter 110 

scoren in het realiseren van de 
millenniumdoelstellingen2), zakken op 
mensenrechtenlijstjes en economisch 
niet meer aantrekkelijk zijn voor ons. 
Kortom, steeds meer falen. De les is: 115 

veiligheid exporteren is verstandig, 
goed tegen elk geweld en we worden 
er zelf niet slechter van.

 
naar: Ko Colijn 
uit: Vrij Nederland, 15 september 2012 
 

Ko Colijn (1951) is bijzonder hoogleraar Internationale betrekkingen aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van het Nederlands Instituut 
voor Internationale Betrekkingen Clingendael.  

 

De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 
 

noot 1 FBI (Federal Bureau of Investigation) is een Amerikaans onderzoeksbureau dat zich 

bezighoudt met het opsporen en bestrijden van allerlei vormen van criminaliteit. 

noot 2 De millenniumdoelstellingen, vervat in de zogeheten United Nations Millennium 

Declaration, richten zich op het uitbannen van wereldwijde armoede. De 

regeringsleiders van 189 landen hebben aangegeven deze doelstellingen  

 te willen realiseren voor 2015. Met regelmaat wordt over de vorderingen  

 gepubliceerd. 

 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 66 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4 
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in 
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De aftrekpunten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van 
de inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd. Ze vormen de laatste 
beoordelingscomponent van het correctievoorschrift.   
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende 
aftrekregeling te worden gehanteerd: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 

2  Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3  Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
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woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 

 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 De prijs van werk 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 8 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 13 
 

 3 maximumscore 2 
− meer regels (voor allerlei instellingen) tegenover minder regels (voor 

de arbeidsmarkt) 
− de arbeidsmarkt tegenover allerlei instellingen 
− vroeger / voor de crisis tegenover na de crisis 
 
Ook goed is: 
− arbeidstijd verkorten tegenover de werkweek verlengen 
 
indien twee van bovenstaande elementen 2 
indien één van bovenstaande elementen 1 
indien geen van bovenstaande elementen 0 
 

 4 maximumscore 1 
“De gedecimeerde vakbeweging roept eens wat.” (regels 86-88) 
 

 5 maximumscore 1 
de saamhorigheid / onderlinge verbondenheid 
 

 6 maximumscore 1 
“(Rechts wil het,) (links) slikt het.” (regel 170) 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 351Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1001-a-16-1-c 6 lees verder ►►► 
 

 7 maximumscore 4 
 
Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 
zin 1 Natuurlijk, er zijn best werknemers die 

van baan willen veranderen. 
constatering 

zin 2 Dan zijn ze op zoek naar 'een nieuwe 
uitdaging' of willen ze gewoon meer geld 
verdienen. 

oorzaak of precisering 

zin 3 Een nieuwe baan mag in de optiek van 
de werknemers echter niet ten koste 
gaan van hun baanzekerheid. 

voorwaarde 

zin 4 'Het gaat niet om baanzekerheid, het 
gaat om werkzekerheid', haasten 
werkgevers zich daarbij aan te tekenen.  

<al gegeven> 
Tegenwerping  

zin 5 Werknemers zouden zich volgens hen 
niet zo druk moeten maken over hun 
contract, ze moeten er gewoon voor 
zorgen dat ze aantrekkelijk blijven voor 
werkgevers. 

uitwerking  

zin 6 Maar dat is een wereld van verschil: 
baanzekerheid is een recht, 
werkzekerheid een gunst. 

conclusie 

 
indien vijf elementen goed 4 
indien vier elementen goed 3 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed 0 
 

 8 A 
 

 9 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Dit heeft tot consequentie dat de mens zelf verantwoordelijk is voor zijn 
eigen slagen of mislukken / dat kwetsbare groepen het zwaarder krijgen. 
 

 10 B 
 

 11 C 
 

 12 B 
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 13 maximumscore 3 
1, 3, 4 
per juist gekozen element  1 
 

 14 maximumscore 3 
1, 4, 7 
per juist gekozen element 1 
 

 15 maximumscore 1 
“Hoger opgeleiden … het nakijken.” 
 
Ook goed: “Maatschappelijke veranderingen … zou benadrukken.” 
 

 16 maximumscore 1 
bij alinea 15 
 
 

Tekst 2 Te groot voor kennis 
 

 17 maximumscore 2 
1, 3 en 6 
 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed 0 
 

 18 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Voor Bacon / voor 1600 verschafte de kerk / God de ware kennis 1 
• Na Bacon / na 1600 kan iedereen die over voldoende feiten beschikt 

tot ware kennis komen / is ware kennis verifieerbaar / is ware kennis 
alleen via wetenschap bereikbaar 1 

• Na Weinberger / In de huidige tijd weten we dat weten betrekkelijk is / 
zijn wetenschappelijke feiten betrekkelijk 1 

 
 19 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
• De huidige strategie houdt in, dat wetenschappers zoveel mogelijk 

feiten verzamelen 1 
• Het uiteindelijke doel daarvan is kennis (over de wereld) te krijgen 1 
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 20 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• (We staan opnieuw op een keerpunt,) beweren zij (regels 34-35) 1 
• (Die tijd) zou (voorbij zijn) (regels 45-46) 1 
• Zonder het nu meteen met zijn radicale conclusies eens te zijn (regels 

99-101) 1 
 

 21 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De twee interpretaties houden in dat de wiskundige wijsheden meer 

wiskundig inzicht vereisen dan bij de auteur van de tekst aanwezig is 1 
• en dat de ‘wiskundige wijsheden’ van internet onzinnig zijn 1 
 
 

Tekst 3 Sylvie en Rafaël tonen de morele crisis aan 
 

 22 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Deze spiegel zou tonen dat wij er heel duidelijke waarden op na houden, 
maar dat we daar niet naar leven. 
 

 23 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Waarden zijn idealen/moreel besef  1 
• en de normen zijn vervolgens de afspraken, het feitelijk gedrag 1 
 

 24 D 
 

 25 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
− Badend in ons morele gelijk (ontwijken we de spiegel) 
− de gapende kloof (tussen de waarden en normen) 
− (In het groot) smelt dat moreel besef echter als sneeuw voor de zon. 
 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed 0 
 

 26 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het artikel over hun scheiding wordt veel gelezen 1 
• Dit staat recht tegenover het gedrag dat de lezers zeggen na te 

streven 1 
• Daarmee is dit een voorbeeld van de morele crisis die in de tekst 

beschreven wordt 1 
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Tekst 4 Mens, leer te sterven! 
 

 27 maximumscore 3 
− leven – sterven 
− vroeger – nu 
− alledaagse realiteit – periferie van het menselijk bewustzijn 
− ontwikkelde wereld – andere landen 
− jong – oud 
 
indien vier van bovenstaande vijf elementen goed 3 
indien drie van bovenstaande vijf elementen goed 2 
indien twee van bovenstaande vijf elementen goed 1 
indien een of geen van bovenstaande vijf elementen goed 0 
 

 28 maximumscore 1 
“En Vadertje … en beweeg!” (regels 72-74) 
 

 29 D 
 

 30 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Dankzij de gezondheidszorg kunnen meer mensen oud worden 1 
• maar daardoor zijn er veel meer mensen die zorg nodig hebben 1 
• en dat maakt de gezondheidszorg onbetaalbaar 1 
 

 31 C 
 
 

Tekst 5 Oorlog en criminaliteit 
 
 

 32 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• de doelstellingen van de daders / het motief voor het geweld / politieke 

of economische motieven 1 
• de methoden die ter bestrijding worden ingezet / het leger of de politie 

inzetten 1 
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 33 maximumscore 4 
 
Voorlopig standpunt <al gegeven> Het is beter veel politie op straat 

te hebben dan tanks en vliegtuigen. 
Argument 1 Er vallen meer slachtoffers door moord en 

doodslag dan wanneer er burgeroorlog woedt. 
Argument 2 Er wordt tegenwoordig de helft minder oorlogen 

gevoerd dan dertig jaar geleden. 
Voorbehoud Hier wordt echter de logica gevaarlijk. 
Argument bij 
voorbehoud 

Je kunt criminaliteit het beste tegengaan door 
nooit oorlogsland te worden. 

Conclusie <al gegeven> Wie in vrede investeert, krijgt 
welvaart en veiligheid op straat er gratis bij. 

 

per juist weergegeven element  1 
 

 34 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Staten die in burgeroorlog zijn trekken minder investeerders / krijgen 

minder ontwikkelingshulp / worden economisch slechter, scoren 
slechter qua mensenrechten / scoren slechter op 
millenniumdoelstellingen  1 

• en trekken daardoor nog minder investeerders  1 
 

 35 C 
 

 36 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Criminaliteit en oorlog zijn met elkaar verweven / In veel landen lossen 

oorlog en criminaliteit elkaar af 1 
• Bovendien blijkt het aantal doden in vredestijd hoger dan in oorlogstijd 1 
• Daarom kunnen we beter meer aandacht besteden aan het afdwingen 

van veiligheid met militaire middelen om criminaliteit tegen te gaan 1 
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Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
 

 37 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 scorepunten in mindering worden gebracht volgens onderstaande 
aftrekregeling: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Rutger Bregman, De prijs van werk, de Volkskrant, 24 november 2012 
tekstfragment 1 naar: Peter Giesen, Relativeer het ik, de Volkskrant, 9 november 2013 
tekst 2 naar: Chris van der Heijden, Te groot voor kennis, De Groene Amsterdammer, 2 februari 

2012 
tekst 3 naar: Steven de Jong, Sylvie en Rafaël tonen de morele crisis aan, www.nrc.nl, 5 januari 

2013 
tekst 4 naar: Hans Schnitzler, Mens, leer te sterven!, www.devolkskrant.nl, 3 oktober 2012 
tekst 5 naar: Ko Colijn, Oorlog en criminaliteit, Vrij Nederland, 15 september 2012 
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aanvulling op het correctievoorschrift 2016-1 
 

Nederlands vwo 

 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen Nederlands vwo: 
 
 
Op pagina 4, in aanvulling op vakspecifieke regel 1 geldt: 
 
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden in 
een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, maar de 
spelling wel. 
De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor antwoorden op deze open 
vragen beperkt. 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 7 moet bij ‘zin 2’ in ‘kolom 3’ 
 
oorzaak of precisering 
 
vervangen worden door  
 
oorzaak, precisering of uitwerking 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 7 moet bij ‘zin 5’ in ‘kolom 3’ 
 
uitwerking 
 
vervangen worden door  
 
uitwerking of precisering 
 
 
Op pagina 9, bij vraag 32 moet de volgende combinatie van antwoordelementen, naast 
het in het correctievoorschrift gegeven antwoord, ook goed gerekend worden: 
 

 politiek gemotiveerd geweld noemen we oorlog      1 
 economisch gemotiveerd geweld noemen we criminaliteit     1 
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Op pagina 10, bij vraag 33 moet naast het in het correctievoorschrift gegeven 
antwoord, ook goed gerekend worden: 
 
Wanneer een kandidaat bij hetzij ‘Voorbehoud´ hetzij ‘Argument bij voorbehoud´ één 
van de volgende antwoorden heeft gegeven: 
 
Er is overstelpend bewijs dat oorlog en criminaliteit met elkaar verweven zijn. 
 
Je kunt criminaliteit het beste tegengaan door nooit oorlogsland te worden. 
 
Het loont om nooit oorlogsland te worden. 
 
 
dienen daaraan 2 scorepunten te worden toegekend, ongeacht wat er bij het andere van 
deze twee gevraagde antwoordelementen als antwoord is gegeven. 
 
 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als 
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling 
door het CvTE.  
 
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands vwo. 
  
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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Examen VWO 

2016 
 
 
 

 Nederlands 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Beantwoord de vragen in correct Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer  
dan één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1  Het nieuws als show 

 
Tekst 1 en tekst 2 hebben beide betrekking op ontwikkelingen in de 
journalistiek. Naast vragen over iedere tekst afzonderlijk bevat dit examen 
ook enkele overkoepelende vragen over beide teksten.  
 
De tekst ‘Het nieuws als show’ kan door middel van onderstaande kopjes 
in vijf opeenvolgende delen worden onderverdeeld: 
Deel 1: Veranderingen in de media 
Deel 2: Duiding van de veranderingen in de media  
Deel 3: Professionalisering van de media  
Deel 4: Uniformering van de media  
Deel 5: Slot 

1p 1 Bij welke alinea begint deel 2, ‘Duiding van de veranderingen in de 
media’?  

1p 2 Bij welke alinea begint deel 4, ‘Uniformering van de media’?  
 

1p 3 Welk kopje zou het beste passen boven alinea 13 en 14, in plaats van het 
neutrale kopje ‘Slot’? 
A Differentiatie tussen de media 
B Meer herkenbare mensen in de media 
C Onvoorspelbaarheid bepaalt identiteit 
D Verdere professionalisering noodzakelijk 
 

1p 4 Wat is de functie van alinea 5 ten opzichte van alinea 2 tot en met 4 in de 
tekst ‘Het nieuws als show’?  
In alinea 5 wordt ten opzichte van het tekstdeel dat bestaat uit alinea 2, 3 
en 4  
A een krachtige tegenwerping geformuleerd. 
B een lichte nuancering aangebracht.  
C een aantal mogelijke bezwaren geformuleerd.  
D een toekomstverwachting uitgesproken. 
 
Alinea’s kunnen verschillende functies ten opzichte van elkaar hebben, 
zoals: aanleiding, definitie, gevolg, hypothese, onderbouwing, oorzaak, 
oplossing, relativering, stelling, vermoeden, voorbehoud, weerlegging. 

1p 5 Welke functie heeft alinea 6 ten opzichte van alinea 5? Kies één functie 
uit bovengenoemde woorden.  

1p 6 Welke functie heeft alinea 7 ten opzichte van alinea 6? Kies één functie 
uit bovengenoemde woorden.  

1p 7 Welke functie heeft alinea 8 ten opzichte van alinea 7? Kies één functie 
uit bovengenoemde woorden.  
 

Pagina: 361Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1001-a-16-2-o 3 / 13 lees verder ►►►

In alinea 1 wordt een beeld geschetst van televisiepresentator Willem 
Duys en zijn programma Voor de vuist weg.  

1p 8 Wat is het belangrijkste doel van deze schets, gelet op de hele tekst ‘Het 
nieuws als show’? 
A het karakteriseren van Willem Duys en zijn televisieprogramma Voor 

de vuist weg 
B het presenteren van een voorbeeld uit de Nederlandse televisie-

geschiedenis 
C het tonen van het startpunt van een ontwikkeling in praatprogramma’s 

op televisie 
D het weergeven van de belangrijkste ontwikkeling binnen de 

televisiejournalistiek 
 
In alinea 1 tot en met 4 wordt een format voor nieuwsvoorziening 
beschreven. 

1p 9 Wat is de essentie van dit format? Geef antwoord in een of meer volledige 
zinnen en gebruik voor je antwoord niet meer dan 10 woorden. 
 
In alinea 1 tot en met 4 wordt het huidige format voor nieuwsvoorziening 
beschreven.  

4p 10 Welke middelen zetten tv en kranten blijkens het tekstgedeelte van alinea 
1 tot en met 4 in om invulling te geven aan dit format? Neem onderstaand 
schema over en vul dit in. 
 

Tv Kranten 

middel 1: 
 

middel 1: 

middel 2: 
 

middel 2: 

middel 3: 
 

middel 3: 

 
1p 11 Van wat voor soort argumentatie wordt in alinea 3 en 4 vooral 

gebruikgemaakt? 
Er wordt vooral gebruikgemaakt van argumentatie op basis van  
A oorzaak en gevolg. 
B vergelijking. 
C voorbeelden. 
D voor- en nadeel. 
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Alinea 8 bevat een zelfstandig te lezen redenering.  
3p 12 Benoem de functie van de afzonderlijke zinnen in deze redenering. 

Neem daartoe de nummers uit onderstaand schema over en noteer per 
nummer de functie van de zin. Maak een keuze uit de volgende functies: 
afweging, argument, conclusie, gevolg, onderbouwing, probleemstelling, 
relativering, stelling, toelichting, verklaring, voorbehoud, voorwaarde.  
 

Nummer Zin Functie 

1 Lezers van de meer ‘intellectuele’ kranten kiezen 
voor NRC, Trouw of Nederlands Dagblad omdat ze 
daarin een visie hopen terug te vinden die hun 
aanstaat en hen helpt de wereld te begrijpen. 

 

2 Kritiek zullen ze af en toe ongetwijfeld hebben en 
soms zullen ze met een ingezonden brief 
protesteren. 

… ten 
opzichte 
van 1 

3 De frequentie daarvan moet je niet overschatten. … ten 
opzichte 
van 2 

4 In weerwil van alle emancipatie en zelfstandigheid 
van de burger is de krant nog altijd een ‘meneer’ 
van wie we verwachten te horen ‘hoe het zit’ en 
wiens mening we veelal als vanzelfsprekend tot de 
onze maken. 

 

 
2p 13 Welke twee verwachtingen hebben burgers van de media?  

Baseer je antwoord op alinea 7 tot en met 9. Geef antwoord in een of 
meer volledige zinnen.  
 
Twee zinsgedeelten uit alinea 12 – “een product dat veel persoonlijker 
oogt dan ooit het geval was” (regels 229-231) en “zijn kranten steeds 
meer op elkaar gaan lijken” (regels 240-242) – lijken tegenstrijdig met 
elkaar.  

2p 14 Leg uit waarom hier geen sprake is van tegenstrijdigheid.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
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2p 15 Welke drie van onderstaande zinnen stroken met de inhoud en de 
strekking van tekst 1?  
Noteer de nummers van de zinnen. 
1 Dagbladlezers zijn tegenwoordig goed in staat om zelfstandig hun 

mening te vormen op basis van de beschikbare nieuwsvoorziening. 
2 De krant weerspiegelt onze postmoderne maatschappij waarin veel 

opinies naast elkaar bestaan.  
3 Door gebrek aan brede analyses en vergezichten wordt de krant 

steeds oppervlakkiger. 
4 Het huidige format voor nieuwsvoorziening leidt tot voorspelbaarheid 

en te grote uniformiteit.  
5 Hoofdredacteuren van kranten geven het nieuws elke dag hun eigen 

persoonlijke tintje. 
6 Lezers van een krant willen door hun krant graag bevestigd worden in 

hun opinies.  
7 Willem Duys was de grondlegger van de huidige televisiejournalistiek. 
 
In alinea 12 wordt over de hedendaagse krant gesproken als “een krant 
die niet alleen soepel maar ook steeds gladder wordt”. (regels 231-233) 

1p 16 Citeer uit alinea 10 tot en met 13 een zinsgedeelte waarin het 
tegenovergestelde staat van de hedendaagse situatie. 
 
De titel van de tekst luidt ‘Het nieuws als show’. 

2p 17 Leg deze titel uit.  
Gebruik in je uitleg geen voorbeelden.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 

1p 18 Welke van onderstaande beweringen geeft het beste de hoofdgedachte 
van tekst 1 weer? 
A De diverse nieuwsmedia zijn onder invloed van de verregaande 

individualisering van de burger steeds meer op elkaar gaan lijken, wat 
de kwaliteit van de media niet ten goede is gekomen. 

B De formule van Duys’ praatprogramma Voor de vuist weg heeft de 
journalistiek de afgelopen decennia persoonlijker en professioneler 
gemaakt en deze ontwikkeling moet worden toegejuicht. 

C De moderne media hebben hun ‘smoel’ verloren en moeten ernaar 
streven dit terug te krijgen door redacteuren de kans te geven met 
onverwachte en eigenzinnige berichtgeving te komen. 

D De moderne media zouden Duys’ format moeten blijven hanteren, 
aangezien de doorsnee burger krant, radio en televisie nog steeds 
nodig heeft voor meningsvorming over de actualiteit. 
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1p 19 Hoe kan tekst 1 het beste worden getypeerd? 
De tekst is vooral te typeren als 
A een beschouwing, omdat de geschetste visies op nieuwsvoorziening 

nogal eens zijn veranderd in de afgelopen decennia. 
B een beschouwing, omdat verschillende mogelijkheden worden 

gepresenteerd om de moderne nieuwsvoorziening te verbeteren. 
C een betoog, omdat wordt gepleit voor een hernieuwde werkwijze voor 

redacteuren in de moderne nieuwsvoorziening. 
D een betoog, omdat wordt opgeroepen tot het omarmen van Duys’ 

format om de moderne nieuwsvoorziening te verbeteren. 
 
De slotzin van tekst 1 luidt: “Aan te veel professionaliteit gaat een nieuws- 
en opiniemedium uiteindelijk óók ten onder.” (regels 283-285) 

1p 20 Waaraan kan een nieuws- en opiniemedium dan nog meer ten onder gaan 
volgens de tekst? 
A aan een anarchistische werkwijze van redacties 
B aan een overdreven persoonlijke berichtgeving 
C aan een te ouderwetse werkwijze van redacties  
D aan te grote gelijkenis met concurrerende media 
 
 

Tekst 2  Het balboekje van de verslaggever 

 
“‘Dit betekent dat ik de beste ben’, zei hij, ‘want de club heeft mij verkozen 
boven de verslaggever van de concurrent’. Zolang hij het spelletje 
meespeelt…” (regels 28-32) 

2p 21 Wat is de essentie van dit spel?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden.  
 
“Aldus ontstaat een beeld van innig met elkaar verstrengelde 
danspartners.” (regels 86-88) 

1p 22 Welke twee van onderstaande uitspraken over deze “innig met elkaar 
verstrengelde danspartners” zijn juist, gelet op de inhoud van alinea 6? 
1 De berichtgeving van politici en belangenbehartigers laat veel burgers 

onverschillig.  
2 Journalisten hebben politici en belangenbehartigers nodig om burgers 

te bereiken. 
3 Politici hebben de media nodig om hun boodschap aan burgers over te 

brengen. 
4 Politici en belangenbehartigers misbruiken de media voortdurend om 

burgers te bereiken. 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
D 2 en 4 
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De titel van tekst 2 luidt: “Het balboekje van de verslaggever”.  
3p 23 Leg de ironie in de titel van de tekst uit.  

Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 35 woorden. 
 
In alinea 7 wordt een vergelijking gemaakt tussen de houding die de 
burgers aannemen ten aanzien van actuele ontwikkelingen in de wereld 
enerzijds en hun houding ten aanzien van de media anderzijds. 

1p 24 Wat is de overeenkomst in houding van de burgers op deze twee punten? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 
“Zo lijkt het ook te gaan met de media.” (regels 120-121) 
Een kritisch lezer zou kunnen opmerken dat de hier gemaakte vergelijking 
niet volledig juist is.  

2p 25 Leg uit waarom een kritisch lezer deze vergelijking niet helemaal juist zou 
kunnen vinden.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 

2p 26 Vat de twee overeenkomsten tussen belangenorganisaties en politici 
samen die in alinea 5 worden besproken.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 

1p 27 Hoe kan tekst 2 het beste worden getypeerd? 
A deels als analyse van de manier waarop de hedendaagse journalistiek 

fungeert, deels als beschouwing over de verstrengeling van politiek, 
belangenbehartigers en de media 

B deels als constatering van de teloorgang van de kwaliteit van de 
journalistiek, deels als aanklacht tegen de algehele apathie van de 
moderne burger 

C deels als schets van de positie die de media vroeger innamen en 
deels als betoog tegen de verstrekkende invloed van de media 
tegenwoordig 

D deels als uiteenzetting over de logica van de nieuwsjournalistiek, 
deels als oproep aan de kritische mediaconsument om meer 
betrokkenheid te tonen bij actuele gebeurtenissen  
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Bepaalde passages van tekst 2 zijn als mild spottend op te vatten. Hier 
volgen vier citaten: 
1 “Neem de recente ervaring van een jonge, ‘wakkere’ krantenjourna-

list.” (regels 19-21) 
2 “In het verschrompelde maatschappelijk middenveld kunnen veel 

belangenclubs allang niet meer bogen op een volgzame achterban.” 
(regels 73-76) 

3 “De vraag rijst of we nu in iets vergelijkbaars zijn beland, maar dan 
tussen politiek en media.” (regels 93-96) 

4 “Terwijl politici en pundits elkaar twitterend bedienen, timmeren 
gewone burgers een konijnenhok of gaan ze op verjaarsbezoek bij 
tante Riet.” (regels 126-130) 

1p 28 In welke van deze citaten is het taalgebruik als ironisch te typeren? 
A in 1 en 2  
B in 1 en 3 
C in 1 en 4 
D in 2 en 3 
E in 2 en 4 
F in 3 en 4 
 
 

Overkoepelende vragen bij tekst 1 en tekst 2 

 
In de teksten ‘Het nieuws als show’ en ‘Het balboekje van de 
verslaggever’ wordt vanuit verschillende invalshoeken kritisch naar het 
functioneren van de hedendaagse journalistiek gekeken. 

2p 29 Op welk aspect van de hedendaagse journalistieke wereld is de 
belangrijkste kritiek in tekst 1 gericht en op welk aspect is de belangrijkste 
kritiek in tekst 2 gericht?  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
In beide teksten komen de moderne media en de functie die zij hebben 
voor de burger aan de orde.  

4p 30 Geef per tekst aan of de moderne media een zinvolle functie voor de 
burger hebben of niet, en leg uit waarom. Vul daartoe onderstaande 
zinnen aan. Gebruik voor de aanvullingen samen niet meer dan 35 
woorden. 
− Volgens ‘Het nieuws als show’ vindt de burger de moderne media wel / 

niet relevant, want …  
− Volgens ‘Het balboekje van de verslaggever’ vindt de burger de 

moderne media wel / niet relevant, want …  
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Tekst 3  Knoppenkunde is geen computeronderwijs  

 
Alinea 6 van tekst 3, ‘Knoppenkunde is geen computeronderwijs’, bevat 
een argumentatie waar een kritisch lezer een drogreden in zou kunnen 
herkennen.  

1p 31 Welke drogreden is er in deze alinea aanwijsbaar? 
De alinea bevat een drogreden op basis van  
A een onjuist beroep op autoriteit. 
B een onjuist beroep op kenmerken. 
C een onjuist gebruik van vergelijking. 
D het overdrijven van voor- en nadelen. 
 
In tekst 3 wordt gesproken over digitale allochtonen en digitale 
autochtonen. 

1p 32 Wat is volgens tekst 3 het wezenlijke verschil tussen de digitale 
autochtonen van vandaag en de digitale autochtonen van morgen?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
“Juist dat laatste wordt steeds belangrijker.” (regels 57-58) 

1p 33 Citeer uit het vervolg van tekst 3 de zin die het beste verwoordt waarom 
“dat laatste” steeds belangrijker zou worden. 
 
De functie van een alinea kan worden benoemd met woorden zoals 
aanbeveling, argument, samenvatting, toelichting, vaststelling, verklaring, 
voorbeeld. 

1p 34 Wat is de belangrijkste functie van alinea 7 ten opzichte van de rest van 
de tekst? Kies één van bovenstaande woorden.  

1p 35 Wat is de belangrijkste functie van alinea 8 ten opzichte van de rest van 
de tekst? Kies één van bovenstaande woorden.  
 
Alinea 3 verschilt in argumentatief opzicht van de rest van de tekst.  

1p 36 Hoe is dit verschil het beste te typeren?  
Alinea 3 bevat in vergelijking met de rest van de tekst opvallend veel 
argumentatie op basis van  
A kenmerk en eigenschap. 
B oorzaak en gevolg.  
C voor- en nadelen. 
D voorbeelden. 
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1p 37 Welke van onderstaande uitspraken geeft het beste de hoofdgedachte 
van tekst 3 weer? 
A De toenemende druk om digitale middelen te gebruiken in het 

Nederlands onderwijs verhult het probleem dat jongeren niet kunnen 
programmeren. 

B Het Nederlands onderwijs is bezig met een inhaalslag en moet zich 
daarbij vooral richten op leren programmeren. 

C In Nederland zijn jongeren niet bereid om te leren programmeren en 
dit veroorzaakt een niet meer in te halen achterstand. 

D In Nederland zouden leerlingen onderwijs in programmeren moeten 
krijgen, omdat we anders internationaal bezien achterop raken.  

 
Tekstfragment 1 
 
(1) Als MR-lid op een middelbare school heb ook ik ervaren dat vakken 
als BSM (Bewegen, sport en maatschappij) en NLT (Natuur, leven en 
techniek) de plaats innamen van filosofie, Grieks, Latijn en 
maatschappijwetenschappen. Aardrijkskunde is vooral gericht op 
platentektoniek en vergeet regelmatig de sociologische kant van het vak. 
Oftewel: scholieren worden niet meer cultureel opgeleid. 
(2) U vraagt zich vast af: “Wat maakt dat nou uit?” Op zichzelf maakt dat 
natuurlijk niet uit. Als wij van mening zijn dat een studie gaat over welk 
beroep je later gaat uitoefenen, is dat prima. Als wij vinden dat een studie 
gaat over het worden van “iets” in plaats van “iemand” is het prima om 
alfavakken en -studies te vergeten. Als wij enkel de behoefte hebben aan 
het produceren van nieuwe iPhones, het ontwikkelen van robots en het 
bouwen van nog hogere wolkenkrabbers, dan missen wij filosofen en 
andere alfa’s niet. 
(3) Als wij er behoefte aan hebben dat we ontwikkelingen duiden, geheel 
nieuwe ideeën bedenken en culturen willen doorgronden, dan kunnen we 
dat niet met enkel en alleen bouwkundigen en andere bèta’s. Mijn pleidooi 
is in zijn geheel niet om te pleiten voor minder technische studies, maar 
wel voor een nieuwe impuls in cultuuronderwijs. Om te kunnen bouwen 
aan de samenleving van morgen hebben we mensen nodig die ons van 
nieuwe inzichten voorzien en in deze globaliserende wereld hebben we 
mensen nodig die een andere cultuur kunnen ontleden om deze 
begrijpelijk te maken. 
 

door: Robbin van Pelt  
uit: The Post Online, 8 december 2014  
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Tekst 3 en tekstfragment 1 verschillen in de visie op het doel van 
onderwijs.  

2p 38 Benoem per tekst welke visie er blijkt op het doel van onderwijs. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 50 woorden. 
 
 

Tekst 4  Buit de stagiaire niet uit maar betaal haar 

 
1p 39 Wat is de hoofdgedachte van tekst 4, ‘Buit de stagiaire niet uit maar 

betaal haar’? 
Bij non-gouvernementele organisaties  
A kunnen goede stagiaires helaas niet in hun eigen levensonderhoud 

voorzien. 
B moet wettelijk verplicht worden gesteld dat stagiaires een acceptabele 

beloning krijgen uitbetaald. 
C moeten meer stageplekken komen om studenten aan werkervaring te 

helpen. 
D worden stagiaires ten onrechte steeds meer uitgebuit door hun 

werkgevers. 
 
“De rijksoverheid geeft ook nog eens een perverse prikkel.” (regels 79-80) 

2p 40 Leg uit waarom de prikkel die de overheid geeft pervers is volgens de 
tekst. Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 

1p 41 Wat kun je zeggen over de laatste twee zinnen van de tekst? 
De slotzinnen zijn bedoeld als een  
A aanbeveling voor starters op de arbeidsmarkt voor een leuke 

stageplek in Egypte. 
B ironische verwijzing naar de schandelijke situatie van stagiaires van 

non-profitorganisaties. 
C statement ten aanzien van non-gouvernementele organisaties die met 

stagiaires werken. 
D voorbeeld van misstanden rondom starters op de arbeidsmarkt van 

non-profitorganisaties. 
 

1p 42 De argumentatie in tekst 4 is hoofdzakelijk gebaseerd op 
A oorzaak en gevolg 
B vergelijking 
C voorbeelden 
D voor- en nadelen 
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1p 43 Hoe kan het doel van tekst 4 het best worden omschreven?  
Het doel van de tekst is  
A erop te wijzen dat non-gouvernementele organisaties zich niet aan de 

wet houden. 
B ervan te overtuigen dat er uitbuitingspraktijken in non-

gouvernementele organisaties bestaan. 
C het probleem met stagiaires bij non-gouvernementele organisaties aan 

de kaak te stellen. 
D uiteen te zetten waarom onbetaalde stageplaatsen in het bedrijfsleven 

onwenselijk zijn. 
 
Tekstfragment 2 
 
(1) Studenten, belangenbehartigers en publicisten maken zich boos: 
steeds meer studenten zijn gedoemd zonder enige vergoeding stage te 
lopen. Absurde oplichterij en uitbuiting. Maar is dat wel zo? Waarom 
moeten we stagiaires eigenlijk financieel bijstaan? 
(2) Na jaren van economisch zwaar weer kennen we het riedeltje 
inmiddels wel: bezuinig ergens op de kosten en protest en oproer is 
verzekerd. Wat voor het gemak even werd vergeten, was het belangrijke 
onderscheid tussen twee verschillende groepen stagiaires: zij die tijdens 
hun opleiding (een verplichte) stage lopen en afgestudeerden die om 
welke reden dan ook in plaats van een baan een stageplaats nemen. 
Verschillende media nemen niet de moeite dit onderscheid te maken en 
doen het voorkomen alsof de ruim 18 procent hbo-stagiaires en 16 
procent wo-stagiaires al zijn afgestudeerd. Gelukkig zijn er ook 
journalisten die iets kritischer te werk gaan en eerst de feiten checken. 
Conclusie: de cijfers gaan over álle onbetaalde stagiaires en hoeveel 
daarvan zijn afgestudeerd is onbekend. 
(3) Wat maakt het uit? Veel. Alleen al omdat het verboden is om een 
afgestudeerde stagiaire minder dan het minimumloon te betalen. Een wet 
die goed te verdedigen valt: als bedrijven ten gevolge van hoge 
werkloosheidcijfers gratis afgestudeerd talent in dienst kunnen nemen, ligt 
de arbeidsmarkt straks helemaal op zijn gat en kunnen we het 
minimumloon net zo goed direct afschaffen. 
 

naar: Suzanne Ruhaak 
bron: www.baaz.nl, 27 augustus 2013 

 
 
In tekstfragment 2 worden twee zaken naar voren gebracht die te 
gebruiken zijn als argument om de strekking van tekst 4 te ondersteunen. 

2p 44 Welke twee beweringen uit tekstfragment 2 zijn dat? Geef antwoord in 
een of meer volledige zinnen en gebruik voor je antwoord niet meer dan 
25 woorden. 
In tekstfragment 2 wordt een nuancering aangebracht ten aanzien van de 
betaling van stagiaires.
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2p 45 Leg uit welke nuancering gebruikt wordt ten aanzien van de betaling van 
stagiaires. Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor 
je antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Tekst 1 

 
Tekst 1 en tekst 2 hebben beide betrekking op ontwikkelingen in de 
journalistiek. Naast vragen over iedere tekst afzonderlijk bevat dit examen 
ook enkele overkoepelende vragen over beide teksten.  

 

Het nieuws als show 
 
(1) In 1963 verscheen op de 
Nederlandse televisie voor het eerst 
iets wat leek op een anchorman1). 
Willem Duys2) begon het maandelijk-
se praatprogramma Voor de vuist 5 

weg. Hijzelf was er de spil en het 
gezicht van; gasten kwamen en 
gingen. Berucht werd de uitzending 
met de man die ter verruiming van de 
geest een gaatje in zijn voorhoofd 10 

had geboord (midden jaren zestig). 
Het grootste deel van wat uitdrukke-
lijk een ‘show’ heette, werd gevuld 
met licht nieuws en optredens van 
artiesten. Voor de vuist weg bleek 15 

een schot in de roos. Niet alleen 
omdat het programma jarenlang tot 
de best bekeken uitzendingen van de 
Nederlandse televisie behoorde, 
maar ook omdat de formule ervan 20 

gaandeweg school heeft gemaakt in 
de televisiejournalistiek en nieuws-
voorziening. 
(2) Eén vast en betrouwbaar gezicht 
om je aan vast te klampen, en een 25 

hele stoet individuele gezichten om 
het nieuws een persoonlijk karakter 
te geven. Dat is vandaag de dag ook 
het karakter van populaire praat-
programma’s op televisie als Pauw & 30 

Witteman en Knevel & Van den 
Brink3). Alleen veranderde dit ene 
gezicht soms in twee gezichten. Dat 
was eveneens afgekeken van het 
Amerikaanse voorbeeld, waar zelfs 35 

nieuwslezers het al sinds jaar en dag 
niet meer alleen mogen doen. En dus 
vormen duo-presentatoren als Jeroen 

Pauw en Paul Witteman hun eigen 
variant op het janusgezicht4) waar-40 

mee politiekoppels van oudsher hun 
ondervragingstechnieken kracht 
bijzetten. 
(3) Die gezichten, daar gaat het om. 
Zij geven het nieuws een persoonlijk 45 

aanzien. Aan de redactionele kant 
krijgt het medium het mombakkes 
opgezet van Paul Witteman of 
Andries Knevel. Aan de persoonlijke 
kant krijgt het nieuws het gezicht van 50 

één specifieke betrokkene bij ramp, 
festiviteit of trend. En de politicus die 
aanschuift, wordt van de weeromstuit 
een persoon als u of ik. Politici 
maken hun akkoord niet alleen eer-55 

der bekend bij Pauw & Witteman dan 
in de Tweede Kamer, zij doen dat 
meestal ook als leuke jongens die 
elkaar best mogen, in plaats van de 
staatslieden die zij zouden moeten 60 

zijn. 
(4) Het format, dat tenslotte niet voor 
niets in het entertainment van Willem 
Duys is geworteld, brengt die meta-
morfose vanzelf tot stand. Hoe effec-65 

tief het format is, blijkt niet alleen uit 
dit soort tv-programma’s. Ook de 
dagbladen moeten eraan geloven. 
Nieuws is pas compleet, wanneer 
daarbij een paar ‘gewone Neder-70 

landers’ mogen toelichten hoe het 
hun leven beïnvloedt en wat zij daar-
van vinden. En ook aan de kant van 
het medium heeft het anonieme 
gezag van de krant inmiddels een 75 

duidelijk gezicht gekregen. Hoofd-
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redacteuren spreken zich uit in 
wekelijkse brieven aan de lezer, 
gaan het land in om deze te ont-
moeten of schuiven op hun beurt aan 80 

bij presentator Jeroen Pauw. Het 
officiële commentaar van de krant 
wordt vaak overvleugeld door dat van 
columnisten, sprekend op eigen 
gezag en voorzien van identificeer-85 

bare pasfoto’s. 
(5) Dit zou het moment kunnen zijn 
om over al die ontwikkelingen een 
jeremiade aan te heffen. Redenen 
daarvoor zijn er te over. Kranten 90 

maken zich tot in hun formaat toe 
klein om de lezer zo veel mogelijk 
nabij te komen. Niet langer vallen zij 
hem lastig met brede analyses en 
vergezichten. In plaats daarvan mag 95 

hij zich spiegelen aan de commen-
taren van columnisten in wie hij 
moeiteloos zichzelf kan herkennen. 
Een politicus wordt eerder beoor-
deeld op zijn persoonlijkheid of 100 

uiterlijk (lach, das, pumps, gezins-
leven) dan op zijn visie. De zorg-
vuldige ontrafeling van een probleem 
maakt plaats voor een mening óver 
dat probleem. Het sonore geluid van 105 

de krant die een ‘meneer’ was, wordt 
overstemd door een kakofonie van 
opinies waartussen de lezer kan 
uitzoeken wat hem het best bevalt. 
(6) Je kunt je afvragen hoe erg dat is. 110 

Wie ervan uitgaat dat een volwassen 
democratie het niet kan stellen 
zonder mondige burger, zal over het 
verlies van een gezaghebbende 
mediastem niet erg treuren. De 115 

wereld biedt een chaotische aanblik 
en wanneer de krant daarvan de 
spiegel wil zijn, dan ligt het voor de 
hand dat die ook de chaos van het 
maatschappelijk gekwetter reflec-120 

teert. Vreemd is het dan niet dat ook 
krant, radio en televisie zich aan-
passen aan die wirwar zonder  

centrum of hemels baldakijn. 
(7) Zo zou men elke zorg over de 125 

staat van de hedendaagse nieuws-
media kunnen pareren. Laten we 
daarmee eindelijk de hoop los dat 
ooit nog iemand ons zou kunnen 
vertellen ‘hoe het zit’ en dat die ons 130 

ontslaat van de plicht om zelf na te 
denken? Hebben we dát soort 
autoriteitsgeloof met ontzuiling, 
secularisering en emancipatie achter 
ons gelaten? Ik zou wensen dat het 135 

zo eenvoudig lag dat burgers inder-
daad de mondige, lucide, nieuws-
gierige, goedgeïnformeerde en 
onafhankelijke individuen zijn waarop 
de postmoderne samenleving prat 140 

gaat. In werkelijkheid hebben zij er 
veelal de tijd, de energie en soms 
ook de wil of het vermogen niet toe 
om kritisch te reageren. Ik vrees dat 
die veronderstelde zelfstandigheid 145 

van de burger te idealistisch is: men 
vergeet hoe graag de doorsnee 
krantenlezer en tv-kijker zich nog 
altijd laat leiden door wat hij leest of 
hoort. De keuze van krant of zender 150 

bepaalt hij zelf. Maar daarna laat hij 
zich graag bevestigen door een 
medium dat ‘zegt wat hij (lezer, 
kijker) denkt’.  
(8) Lezers van de meer ‘intellectuele’ 155 

kranten kiezen voor NRC, Trouw of 
Nederlands Dagblad omdat ze daarin 
een visie hopen terug te vinden die 
hun aanstaat en die hen helpt de 
wereld te begrijpen. Kritiek zullen ze 160 

af en toe ongetwijfeld hebben en 
soms zullen ze met een ingezonden 
brief protesteren. De frequentie 
daarvan moet je niet overschatten. In 
weerwil van alle emancipatie en 165 

zelfstandigheid van de burger is de 
krant nog altijd een ‘meneer’ van wie 
we verwachten te horen ‘hoe het zit’ 
en wiens mening we veelal als 
vanzelfsprekend tot de onze maken. 170 
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De krant of het tv-programma weet 
dat van zijn kant ook heel goed.  
(9) Als opiniemakers spelen de 
media dus nog altijd een grote rol. 
Alleen heeft die opinie, voorheen 175 

gedragen door een anonieme 
‘meneer’, nu een gezicht gekregen. 
De sterverslaggever, de presentator, 
de commentator of de hoofd-
redacteur spreekt de lezer aan van 180 

mens tot mens – en suggereert 
daarmee een vertrouwelijkheid die 
naadloos aansluit bij de steeds 
informelere verhoudingen in het 
maatschappelijk verkeer. De visie die 185 

hij uitdraagt, hoeft er daardoor niet 
minder diepgravend op te worden. 
(10) Beperken we ons tot de kranten, 
dan moeten we constateren dat die, 
tegen alle pessimisme in, vandaag 190 

veel professioneler worden gemaakt 
dan enkele decennia terug. Het 
opleidingsniveau van de redacteuren 
ligt hoger, ze schrijven vlotter en 
gewiekster, de opmaak is efficiënter, 195 

het idee van wat een krant moet zijn, 
is meer doordacht. Van een licht 
anarchistisch en nogal eens log en 
inefficiënt product werd de krant een 
prettig lezende verschijning, 200 

toegesneden op een lezer die als 
persoon wil worden erkend en 
tegelijk raad wil krijgen van een als 
vriend vermomde ‘meneer’. 
(11) Juist in die professionalisering 205 

schuilt echter de grootste paradox én 
het grootste gevaar van de huidige 
journalistiek. De individualisering die 
het nieuws, de lezer én de presen-
tator of commentator een duidelijk 210 

herkenbaar gezicht heeft gegeven, 
vereist op organisatorisch vlak een 
machinerie waarvan de afzonderlijke 
raderen elke individualiteit hebben 
moeten opgeven. Ooit heerste er op 215 

krantenredacties een onverwoest-
bare anarchie en rekenden afzonder-

lijke redacteuren het tot hun eer zich 
aan chefs en hoofdredactie zo weinig 
mogelijk gelegen te laten liggen. 220 

Daarmee heeft het professioneel 
bedrijfsrationalisme korte metten 
gemaakt. Kranten worden nu ge-
maakt volgens een top-down model 
dat vijftien, twintig jaar geleden on-225 

denkbaar was geweest. 
(12) Redacties zijn – anders gezegd 
– geoliede machines geworden, ter 
wille van een product dat veel 
persoonlijker oogt dan ooit het geval 230 

was. Het resultaat daarvan is een 
krant die niet alleen soepel maar ook 
steeds gladder wordt – en daarin 
steeds meer gaat lijken op al die 
andere kranten die werken volgens 235 

hetzelfde procedé. De fotootjes 
boven en de herkenbare namen 
onder de gezichtsbepalende artikelen 
mogen verschillen, door professio-
nalisering en personalisering zijn 240 

kranten steeds meer op elkaar gaan 
lijken. 
(13) Daarmee worden pijnlijke on-
gelukken vermeden. Maar tegelijk 
verdwijnt ook iedere verrassing. En 245 

juist van het opzienbarende en onge-
hoorde moet een krant het hebben. 
Een nieuwe toon in een commentaar, 
een reportage waaraan niemand had 
gedacht, een lumineuze invalshoek: 250 

altijd zijn die te danken geweest aan 
redacteuren die de ruimte kregen om 
hun gang te gaan. Dat was riskant, 
want ongeleide projectielen zijn altijd 
gevaarlijk. Maar ze bezorgden een 255 

krant wel zijn meest briljante momen-
ten – en bepaalden daarmee de voor 
de lezers meest dierbare, soms 
verfoeide, maar in ieder geval onmis-
kenbare karaktertrekken. 260 

(14) Willem Duys werd in de jaren 
zestig door het progressievere deel 
van de natie hartgrondig gehaat. Ook 
daar waren goede redenen voor. 
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Maar de revolutie die zijn programma 265 

belichaamde, verdient niet alleen 
waardering, omdat hij de eerste 
presentator was die een media-
persoonlijkheid werd. Hij was óók 
berucht omdat hij met soevereine 270 

flair de tv-wetten aan z’n laars durfde 
te lappen. Onbekommerd liet hij zijn 
programma uitlopen tot ver over de 
toegemeten tijd heen – eenmaal zelfs 
tot middernacht, het luidkeels door 275 

Duys gezongen Wilhelmus leidde tot 
de zoveelste rel5). Dat hoeft niet 
ieders smaak te zijn, maar léven 
bracht het wel. Een klein beetje 
‘Duys’ als zand in een te soepele 280 

machine zou de (kranten)redacteur 
opnieuw moeten worden gegund. 
Aan te veel professionaliteit gaat een 
nieuws- en opiniemedium uiteindelijk 
óók ten onder. 285 

 
naar: Ger Groot  
uit: De Groene Amsterdammer, 21 november 2012 
 
Ger Groot (1954) doceert sinds 1995 filosofie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. In 2009 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar ´Filosofie en 
literatuur´ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Groot is columnist van 
Trouw en publiceert regelmatig in filosofische en literaire tijdschriften. 

 
 

noot 1 anchorman: vaste presentator in een televisiejournaal of actualiteitenprogramma, rond 

1960 naar Amerikaans voorbeeld in de Nederlandse media geïntroduceerd  

noot 2 Willem Duys (1928-2011) was een Nederlandse radio- en televisiepresentator. 

noot 3  Pauw & Witteman was een populair praatprogramma (2006-2014) op televisie waarin 

diverse gasten, onder wie politici, aan tafel verschenen en over actuele onderwerpen 

discussieerden. Een vergelijkbaar praatprogramma was van 2007 tot 2014 dat van 

Andries Knevel en Tijs van den Brink. 

noot 4 janusgezicht: term, ontleend aan Janus, een Romeinse god die met twee gezichten 

werd afgebeeld 

noot 5 Er ontstond een rel nadat Willem Duys in 1966 tijdens zijn talkshow Voor de vuist weg 

het Nederlands volkslied aanhief uit boosheid over de protesten tegen het huwelijk van 

prinses Beatrix en Claus von Amsberg dat in die periode werd voltrokken. 
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Tekst 2 

 
Het balboekje1) van de verslaggever 
 
(1) De Volkskrant schreef het laatst 
nog: op vijftienduizend journalisten 
zijn 150.000 communicatieprofessio-
nals actief. Sommigen van hen heb-
ben maar één doel: hun opdracht-5 

gever in de krant krijgen, op de radio 
of op tv. Daar wordt onder journalis-
ten weleens over geschamperd, 
vooral over dames die de toezending 
van persberichten nabellen. Maar feit 10 

is dat de hedendaagse journalistiek 
geen dag zou kunnen functioneren 
zonder dit leger van woordvoerders, 
spindoctors en pr-types. Beide 
beroepsgroepen zijn onlosmakelijk 15 

met elkaar verbonden geraakt, en 
beide hebben eraan meegewerkt dat 
het zo ver is gekomen. 
(2) Neem de recente ervaring van 
een jonge, ‘wakkere’ krantenjourna–20 

list. Hij vertelde vol trots dat een 
invloedrijke belangenclub hem had 
uitverkozen om zijn rapporten als 
eerste aan door te spelen. Hij was 
vanaf nu verzekerd van een gestage 25 

stroom van primeurs die hij, met z’n 
eigen naam erboven, in de krant kon 
publiceren. “Dit betekent dat ik de 
beste ben”, zei hij, “want de club 
heeft mij verkozen boven de 30 

verslaggever van de concurrent.” 
Zolang hij het spelletje meespeelt … 
(3) Zo werkt de ijzeren logica van de 
Nederlandse nieuwsjournalistiek. Wie 
de eerste is, is de beste. Hoe je 35 

daarbij geholpen bent, komt op een 
tweede plaats. Een nieuwsredacteur 
kan uren in touw zijn met woordvoer-
ders die om aandacht vragen, maar 
die ook relevante of, nog fijner, 40 

exclusieve informatie te bieden 
hebben. Dan ontrolt zich een subtiel 

tafereel van geven en nemen. Je 
krijgt alleen de primeur als je ons 
bedrijf noemt. En de minister komt 45 

alleen in jouw uitzending als je die 
vraag niet stelt. De journalist wordt 
gevoed en gesauveerd door een 
leger pr-mensen, elke dag opnieuw. 
Geen wonder dat het hem ontgaat 50 

dat zijn gezag steeds minder vanzelf 
spreekt. 
(4) U had misschien als kritische 
mediaconsument al zo’n licht ver-
moeden. De hedendaagse media-55 

cratie is een bolwerk van grote 
belangen die op elkaar inwerken. Ze 
helpen elkaar en versterken elkaar. 
De kijkers, de lezers of de luisteraars 
staan erbij en kijken ernaar. Ze 60 

vormen het publiek dat zich, soms 
letterlijk op tv, vergaapt aan het 
politieke circus dat zich in hun naam 
voltrekt. 
(5) Media en politiek zijn altijd nauw 65 

verweven geweest, maar met het 
afscheid van de ideologieën en de 
vaste achterbannen zijn media hét 
voertuig van het politieke bedrijf 
geworden. Zie de belangenorgani-70 

satie die zijn primeurs nu exclusief 
uitvent aan die ene krantenjournalist. 
In het verschrompelde maatschap-
pelijk middenveld kunnen veel 
belangenclubs allang niet meer 75 

bogen op een volgzame achterban. 
Dan maar proberen via de media je 
punt te maken. Politici zijn tegen-
woordig al evenmin zeker van een 
vaste aanhang. Ze stappen naar de 80 

media om draagvlak te verwerven. 
Die staan klaar in het gelid: in de 
afgelopen dertig jaar is het aantal 
parlementair journalisten meer dan  
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verdubbeld. 85 

(6) Aldus ontstaat een beeld van 
innig met elkaar verstrengelde 
danspartners. Vijftig jaar geleden 
spraken we wel eens over het 
militair-industrieel complex, een 90 

samenwerking tussen het leger en de 
industrie waarin functies en rollen in 
elkaar leken over te lopen. De vraag 
rijst of we nu in iets vergelijkbaars 
zijn beland, maar dan tussen politiek 95 

en media. Politici storten zich op de 
media in een poging om de burger te 
bereiken. Een groeiend aantal jour-
nalisten stort zich op de politiek. 
Daarmee denken ze hun bestaans-100 

recht te laten zien. Tegelijkertijd stort 
belangenbehartigend Nederland zich 
op de media om de politiek te be-
werken. De gewone burger is allang 
afgehaakt – of in slaap gevallen, 105 

zoals blijkt uit het feit dat kijk- en 
luisteronderzoek met moeite kan 
vaststellen hoeveel kijkers het einde 
van Pauw & Witteman2) daad-

werkelijk halen. Want al die politieke 110 

berichtgeving gaat wel over u, zeker 
in naam, maar gaat het ook om u? 
(7) We leven in een veranderlijke tijd. 
Het machtsevenwicht in de wereld 
verplaatst zich. Grondstoffen en 115 

energie raken op, het klimaat 
verslechtert. De financiële crisis gaat 
nog jaren duren. De burgers weten 
het heus wel, maar wat doen we 
eraan? Zo lijkt het ook te gaan met 120 

de media. Als een miljoen mensen in 
Nederland naar een tv-programma 
kijkt, kijken zestien miljoen mensen 
niet. Voor krantenlezers geldt het-
zelfde; een meerderheid leest niet. 125 

Terwijl politici en pundits3) elkaar 
twitterend bedienen, timmeren 
gewone burgers een konijnenhok of 
gaan ze op verjaarsbezoek bij tante 
Riet. Daar glimlachen ze wat om die 130 

anderhalf miljoen mensen ‘in de 
media’ die zo druk zijn met elkaar. 
Vermakelijk zijn ze zeker. Maar of ze 
ook belangrijk zijn?

 
naar: Yvonne Zonderop  
uit: De Groene Amsterdammer, 21 november 2012  
 
Yvonne Zonderop (1955) werkt als onafhankelijk journalist en publiceert 
onder meer over politiek en het veranderend medialandschap. 
 

 

noot 1 balboekje: een boekje waarin dames vroeger konden noteren welke dans ze met welke 

danspartners zouden dansen  

noot 2 Pauw & Witteman was een populair praatprogramma (2006-2014) op televisie waarin 

diverse gasten, onder wie politici, aan tafel verschenen en over actuele onderwerpen 

discussieerden. 

noot 3 pundits: in deze context wordt hiermee gedoeld op mensen die in de massamedia hun 

mening geven over een ontwikkeling binnen het vakgebied waarop zij deskundig zijn, 

bijvoorbeeld de politiek, de technologie of de sport 
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Tekst 3 

 
Knoppenkunde is geen computeronderwijs  
 
(1) Behalve ergernis over de tijd-
verspilling, is er onder Nederlandse 
ouderen ook jaloezie over hoe de 
nieuwe generatie met snelle vingers 
tussen twee gerechten door een 5 

‘app-je downloadt’, een spelletje doet 
of een berichtje met foto stuurt vanaf 
tablet of mobiele telefoon. Zelf gaan 
ze voortdurend in de fout omdat hun 
te dikke vingers het verkeerde knopje 10 

raken of het juiste letterteken niet 
weten te vinden. 
(2) De nieuwe generatie – de 
zogenoemde digitale autochtonen – 
is veel handiger met moderne 15 

elektronica dan de babyboom–
generatie – de digitale allochtonen. 
Helaas is het vooral 
knoppenwijsheid. Ze hebben een 
grote passieve kennis van de 20 

apparaten, omdat ze ermee zijn 
opgegroeid. Maar ze hebben vaak 
geen enkel idee van de algoritmen 
die schuilgaan achter de program-
ma’s die ze gebruiken voor het 25 

maken van bizarre plaatjes en 
andere internet-ongein. Hierdoor is  
er ook een schreeuwend tekort aan 
programmeurs en hierdoor dreigt 
Nederland de boot te missen. 30 

(3) Vorig jaar waarschuwde de 
Koninklijke Nederlandse Academie 
voor Wetenschappen al voor ‘digitale 
ongeletterdheid’ onder Nederlandse 
scholieren. De staatssecretaris van 35 

Onderwijs besloot daarop de 
Stichting Leerplan Ontwikkeling 
(SLO) hier een rapport over te laten 
opstellen dat in september uitkomt. 
Inmiddels verrichten robots medische 40 

handelingen, schrijven ze artikelen 
en printen ze hulpstukken uit. Huis, 

baan en relatie worden voor mensen 
gekozen op basis van algoritmen. 
(4) De exponentiële groei van de 45 

digitalisering leidt ertoe dat de 
overheid steeds verder achter de 
feiten aanloopt. Het Nederlandse 
onderwijs is stil blijven staan en 
daardoor achteropgeraakt. Het vak 50 

computerkunde in het Nederlandse 
voortgezet onderwijs – als dat al op 
het lesrooster staat – dateert van 
twintig jaar geleden. Op scholen 
wordt hoogstens geleerd hoe soft-55 

ware kan worden gebruikt, maar niet 
hoe software wordt gemaakt. Juist 
dat laatste wordt steeds belangrijker. 
Niet alleen de bèta’s die in Delft de 
instrumenten leren bouwen, alle 60 

scholieren zouden moeten leren hoe 
algoritmen die data sorteren in elkaar 
steken en worden gebruikt voor het 
maken van programma’s. 
(5) Het gaat niet om het beschikbaar 65 

stellen van laptops of iPads in de 
klas zoals op de door Maurice de 
Hond gepropageerde Steve Jobs-
scholen. Die apparaten zijn nuttiger 
voor volwassenen. Scholieren zijn al 70 

handig in het opnemen en bewerken 
van beelden met een smartphone. 
Alleen weten ze veelal niets van de 
programma’s die daar een nieuwe 
dimensie aan kunnen geven: de 75 

essentie van de digitalisering. 
(6) Algoritmen zijn veel meer dan 
spielerei. Bedrijven en geheime 
diensten doen er hun voordeel mee. 
De rechtspraak en de wetenschap 80 

gebruiken ze. Algoritmen, die bij 
Google liefkozend panda en 
hummingbird worden genoemd, zijn 
de kookrecepten voor alles wat in de 
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toekomst aan toegevoegde waarde 85 

wordt gecreëerd. 
(7) In Groot-Brittannië wordt het vak 
programmeren (‘computing’) vanaf 
september verplicht: niet alleen op de 
middelbare scholen, maar zelfs in de 90 

laagste klassen van de basisschool. 
Kinderen van vijf jaar moeten voordat 
zij bij wijze van spreken 2 plus 2 
kunnen optellen al leren wat algorit-
men zijn en hoe deze worden toe-95 

gepast op digitale apparaten. Daar-
naast moeten zij vanaf hun zevende 
jaar zelf programma’s maken en 
technologie kunnen gebruiken voor 
het creëren en bewerken van digitale 100 

content. Groot-Brittannië loopt nu 
voorop, samen met Israël, Dene- 

marken en Australië. 
(8) Hoogleraar Han van der Maas 
van de Universiteit van Amsterdam 105 

pleitte vorig jaar al voor de invoering 
van programmeeronderwijs op de 
basisscholen, terwijl op gymnasia 
klassieke talen zouden kunnen 
worden vervangen door digitale.  110 

Alle universiteitsstudenten zouden 
moeten kunnen programmeren. Zo 
zouden zij bijvoorbeeld apps, data-
bases en websites moeten kunnen 
maken. Als daarmee geen haast 115 

wordt gemaakt zijn de digitale 
autochtonen van nu ondanks het 
snelle vingerwerk de digitale alloch-
tonen van morgen. 

 
door: Peter de Waard  
uit: de Volkskrant, 19 juli 2014 
 
Peter de Waard (1955) is een journalist en columnist die met regelmaat 
publiceert over politieke en economische onderwerpen. 
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Tekst 4 

 

Buit de stagiaire niet uit maar betaal haar 
 
(1) Het is momenteel niet makkelijk 
op de arbeidsmarkt – ook niet met 
een masterdiploma op zak. Zo’n 
diploma heet inmiddels een vereiste 
en de enkele vacatures vragen om 5 

drie tot vijf jaar werkervaring. Er is 
maar één manier om aan deze 
ervaring te komen: door stage te 
lopen. Steeds vaker zetten 
overheden en non-gouvernementele 10 

organisaties1) onbetaalde stagiaires 
in op reguliere werkplekken. Zonder 
blikken of blozen vertellen jonge 
werknemers over hun drie of vier 
onbetaalde stages voor ze een 15 

betaalde baan vonden. Deze stages 
duren gemiddeld zes maanden, wor-
den fulltime ingevuld en zijn vaak 
internationaal, waarbij reis- noch 
vestigingskosten worden gedekt. Het 20 

lijkt vooral de non-profitsector die 
hier misbruik van maakt.   
(2) Banen die voorheen werden inge-
vuld door een (betaalde) secreta-
resse of starter, heten tegenwoordig 25 

een ‘stage’ of ‘traineeship’. Een 
recent voorbeeld is een bekende 
internationale non-gouvernementele 
organisatie in Duitsland. Deze 
organisatie zet zich in voor interna-30 

tionale richtlijnen op het gebied van 
‘ethical practice’2), maar bood wel 
zelf een traineeship als directie- 
secretaresse aan voor 300 euro per 
maand. Waar een traineeship een 35 

gestructureerd werk- en opleidings- 
programma tracht te zijn, toonde 
deze functie geen enkele progressie 
of mogelijkheid tot opklimmen in de 
organisatie. Er volgde grote veront-40 

waardiging binnen de non-
profitsector, maar de functie was 

evenwel binnen de kortste keren 
vervuld.  
(3) Binnen de Europese Unie zijn 45 

onbetaalde stages zelfs heel ge-
woon. Sinds deze week zijn er twee 
stageplaatsen beschikbaar bij de 
Europese Unie, afdeling Extern 
Optreden, in de delegatie in Egypte. 50 

De beoogde stagiaires moeten een 
masterdiploma hebben, over 
excellente schrijfvaardigheden 
beschikken, het liefst vergelijkbare 
werkervaring hebben opgedaan en 55 

ze moeten zes maanden fulltime 
werken – onbetaald.  
(4) Helaas zien we dit soort functies 
vaker langskomen in de Europese 
Unie (EU). En hoewel de roep om 60 

actie tegen misbruik van starters 
regelmatig klinkt, is de stagiaire vaak 
vogelvrij omdat stages in de meeste 
EU-landen niet onder het arbeids- 
recht vallen. En wie denkt dat dit 65 

probleem zich alleen buiten 
Nederland afspeelt, heeft het mis. De 
wanhoop om werkervaring op te 
doen, gekoppeld aan een krimpende 
economie, zorgt ervoor dat vooral de 70 

goededoelensector onbetaalde 
stages en als stage verkapte banen 
voor starters telt. De organisatie War 
Child bijvoorbeeld, zoekt een hbo-
student om negen maanden lang 75 

fulltime te werken binnen het team 
Marketing & Fondsenwerving voor 
200 euro per maand.  
(5) De rijksoverheid geeft ook nog 
eens een perverse prikkel. Het 80 

ministerie van Buitenlandse Zaken 
accepteert alleen master-studenten 
die nog ingeschreven staan als 
student. Maar in een éénjarige 
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master is er helemaal geen ruimte 85 

om zes maanden stage te lopen. 
Daarom schrijven studenten zich in 
voor een additioneel collegejaar en 
betalen ze de universiteit om über-
haupt in aanmerking te kunnen 90 

komen voor een stageplek bij het rijk.  
(6) Maar waarom lopen starters soms 
drie jaar lang onbetaald stage? Het 
antwoord is dat er simpelweg geen 
andere mogelijkheid is. Stages wor-95 

den gezien als de enige manier om 
een netwerk op te bouwen en de 

werkervaring op te doen die je een 
competitieve kandidaat maken voor 
andere functies.  100 

(7) Het is onmogelijk voor starters in 
de non-profitsector om relevante 
werkervaring op te doen en tegelij-
kertijd in hun levensonderhoud te 
voorzien. De eisen zijn hoog, de 105 

concurrentie moordend. En de 
remuneratie? Laten we het zo 
zeggen: er staat een hele leuke 
functie open in Egypte. Moet je wel je 
eigen salaris meebrengen.  110 

 
naar: Kimberly Pérukel 
uit: NRC Handelsblad, 8 & 9 november 2014  
 
Kimberly Pérukel heeft een bachelor of Science in Politicologie en een 
Master in Law and Politics of International Security. 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 

noot 1 Non-gouvernementele organisaties zijn organisaties die onafhankelijk zijn van de 

overheid en zich op een of andere manier richten op een maatschappelijk belang.   

noot 2 Met ‘ethical practice’ wordt gedoeld op onderwijs in en voorlichting over beroeps-

gerelateerde ethische maatstaven over wat toelaatbaar handelen is en wat niet.   

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2016 
tijdvak 2 

 

 Nederlands 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 67 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4 
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in 
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De aftrekpunten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van 
de inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd. Ze vormen de laatste 
beoordelingscomponent van het correctievoorschrift. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende 
aftrekregeling te worden gehanteerd: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten 

2 Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
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woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 

 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1  Het nieuws als show 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 5 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 3 C 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 1 
relativering 
 

 6 maximumscore 1 
weerlegging 
 

 7 maximumscore 1 
onderbouwing 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Het format geeft het nieuws een persoonlijk aanzien. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 4 
 
Tv Kranten 
middel 1: één of twee vaste 
presentatoren 
 

middel 1: gewone Nederlanders laten 
vertellen wat ze vinden van het 
nieuws / hoe ze de gebeurtenissen 
ervaren  

middel 2: een betrokkene bij het nieuws 
wordt aan het woord gelaten 
 

middel 2: de redactie laten reageren op 
brieven en lezers laten ontmoeten 

middel 3: politici wordt de mogelijkheid 
geboden om zich als gewone mensen 
te laten zien  

middel 3: commentaren van 
columnisten krijgen een prominente 
plaats 

 
indien zes elementen juist benoemd 4 
indien vijf elementen juist benoemd 3 
indien vier elementen juist benoemd 2 
indien drie elementen juist benoemd 1 
indien twee of minder elementen juist benoemd 0 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 3 
1 stelling 
2 voorbehoud  
3 relativering 
4 conclusie  
 
indien vier elementen juist benoemd 3 
indien drie elementen juist benoemd 2 
indien twee elementen juist benoemd 1 
indien minder dan twee elementen juist benoemd 0 
 

 13 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Burgers zoeken naar bevestiging van hun eigen visie 1 
• Burgers zoeken hulp bij het begrijpen van de wereld 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het nieuws wordt tegenwoordig persoonlijker dan ooit gebracht 1 
• maar alle kranten hanteren daarbij hetzelfde (professionele) format 1 
 

 15 maximumscore 2 
2, 4 en 6 
 
indien drie juist benoemde zinnen 2 
indien twee juist benoemde zinnen 1 
indien minder dan twee juist benoemde zinnen 0 
 

 16 maximumscore 1 
“een licht anarchistisch en nogal eens log en inefficiënt product” 
(regels 197-199) 
 

 17 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De persoonlijke beleving van het nieuws wordt in beeld gebracht 1 
• De manier waarop dat gebeurt, heeft veel showelementen in zich 1 
 

 18 C 
 

 19 C 
 

 20 A 
 
 

Tekst 2  Het balboekje van de verslaggever 
 

 21 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Journalisten krijgen primeurs (door op de juiste wijze mee te spelen) 1 
• en pr-mensen / politici en bedrijven krijgen de gewenste media-

aandacht 1 
 
Ook goed: 
• Alle betrokken partijen bereiken hun doel 1 
• wanneer ze anderen helpen hun doel te bereiken 1 
 

 22 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Net zoals dames vroeger dansafspraken maakten voor een bal 1 
• zo maken journalisten afspraken met communicatieprofessionals / 

politici 1 
• Daarmee geeft de journalist zijn zelfstandigheid volledig op 1 
 

 24 maximumscore 1 
De burgers trekken zich van beide niet veel aan. 
 

 25 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De burgers hebben geen invloed op wat er in de wereld gebeurt 1 
• maar de burgers hebben bij het volgen van de berichtgeving in de 

media wel een keuze 1 
 
Ook goed:  
• De burgers willen de ontwikkelingen in de wereld wel weten 1 
• maar ze sluiten zich af van de berichtgeving in de media / staan 

onverschillig tegenover het mediacircus 1 
 

 26 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Zowel belangenorganisaties als politici hebben tegenwoordig geen 

vaste aanhang meer  1 
• Beide partijen gebruiken de media daarom om hun gedachtegoed 

openbaar te maken / om draagvlak te creëren 1 
 

 27 A 
 

 28 C 
 
 

Vragen bij tekst 1 en tekst 2 
 

 29 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• in tekst 1: de professionalisering van krantenredacties / de 

uniformering van het productieproces 1 
• in tekst 2: de verwevenheid van de media met de politiek en het 

bedrijfsleven / de belangenverstrengeling tussen media, politiek en 
bedrijfsleven 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 30 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens ‘Het nieuws als show’ vindt de burger de moderne media wel 

relevant 1 
• want de burger laat zich graag leiden bij het vormen van een mening / 

neemt graag kennis van meningen die de zijne bevestigen 1 
• Volgens ‘Het balboekje van de verslaggever’ vindt de burger de 

moderne media niet relevant 1 
• want de burger voelt zich niet aangesproken door de (manier van) 

berichtgeving 1 
 
 

Tekst 3  Knoppenkunde is geen computeronderwijs 
 

 31 D 
 

 32 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De digitale autochtonen van vandaag zijn heel handig in het gebruik van 
digitale middelen, die van morgen kunnen daarnaast ook programmeren. 
 
Ook goed:  
De digitale autochtonen van vandaag kunnen niet programmeren, die van 
morgen wel. 
 

 33 maximumscore 1 
“Algoritmen, die bij … waarde wordt gecreëerd” (regels 81-86) 
 

 34 maximumscore 1 
voorbeeld 
 

 35 maximumscore 1 
aanbeveling 
 

 36 D 
 

 37 D 
 

 38 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens de hoofdtekst moet het onderwijs leerlingen afleveren die een 

bijdrage kunnen leveren aan de verdere economische ontwikkeling van 
de maatschappij 1 

• Volgens tekstfragment 1 is het doel van onderwijs bij te dragen aan de 
persoonlijke ontwikkeling van leerlingen / aan de culturele ontwikkeling 
van de maatschappij 1  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 4  Buit de stagiaire niet uit maar betaal haar 
 

 39 D 
 

 40 maximumscore 2 
• De student betaalt de overheid een jaar extra collegegeld 1 
• Alleen daardoor is het mogelijk om onbetaald stage te lopen bij 

diezelfde overheid 1 
 

 41 B 
 

 42 C 
 

 43 C 
 

 44 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Een afgestudeerde mag niet minder dan het minimumloon verdienen  1 
• De uitbuiting van afgestudeerde stagiaires kan de arbeidsmarkt 

schaden  1 
 

 45 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• In het tekstfragment wordt een onderscheid gemaakt tussen twee 

soorten stagiaires: 1 
• de studerende stagiaire die onbetaald werk kan doen en de 

afgestudeerde stagiaire die wettelijk recht heeft op het minimumloon 1 
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Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
 

 46 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 scorepunten in mindering worden gebracht volgens onderstaande 
aftrekregeling:  
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar Ger Groot, Het nieuws als show, De Groene Amsterdammer, 21 november 2012. 
tekst 2 naar Yvonne  Zonderop, Het balboekje van de verslaggever, De Groene Amsterdammer, 

21 november 2012. 
tekst 3 naar Peter de Waard, Knoppenkunde is geen computeronderwijs, de Volkskrant, 19 juli 

2014.  
tekst 4 naar Kimberly Pérukel, Buit de stagiaire niet uit maar betaal haar, NRC Handelsblad, 8 & 

9 november 2014.  
tekstfragment 1 naar Robbin van Pelt, We moeten kunnen weten wie we zijn, The Post Online, 

8 december 2014.   
tekstfragment 2 naar Suzanne Ruhaak, Zonder diploma is een stagevergoeding nergens voor nodig, Baaz 

27 augustus 2013.   
 

einde  
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 VW-1001-a-15-1-o 

Examen VWO 

2015 
tijdvak 1 

maandag 11 mei 
13.30 - 16.30 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen.  
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald  
kunnen worden. 
 
Beantwoord de vragen in goedlopend Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer  
dan één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1 Het juk van de vrijheid 

 
De tekst ‘Het juk van de vrijheid’ kan door middel van onderstaande 
kopjes in achtereenvolgens vijf delen worden onderverdeeld: 
deel 1: Wat is vrijheid? 
deel 2: Vrijheid en individueel belang 
deel 3: Vrijheid en verbondenheid 
deel 4: Vrijheid en vertrouwen  
deel 5: Slot 

1p 1 Bij welke alinea begint deel 2, ‘Vrijheid en individueel belang’? 
1p 2 Bij welke alinea begint deel 4, ‘Vrijheid en vertrouwen’?  

 
In plaats van het weinigzeggende ‘deel 5: Slot’ kan er een inhoudelijk 
kopje boven alinea 12 worden gezet. 

1p 3 Welk kopje kan het beste worden geplaatst boven alinea 12?  
A Hoop op gedeelde vrijheid 
B Individueel tegenover collectief belang 
C Nadelen van vrijheid 
D Vertrouwen in elkaar 
 
Alinea 1 bestaat voor een deel uit voorbeelden. 

1p 4 Waaruit bestaat alinea 1 nog meer?  
uit  
A aanleiding en standpunt 
B conclusie en verklaring  
C karakterisering en conclusie 
D verklaring en standpunt 
 

1p 5 Welke functie heeft alinea 3 ten opzichte van alinea 2?  
Alinea 3  
A beschrijft de gevolgen van uitstelgedrag.  
B generaliseert de paradox van de vrijheid.  
C illustreert hoe steeds meer vrijheid wordt nagestreefd.  
D ontkent het menselijk streven naar vrijheid.  
 
Alinea 12 bevat een samenvatting. 

1p 6 Wat bevat alinea 12 daarnaast?  
A een aanbeveling en een conclusie  
B een beoordeling en een conclusie 
C een oproep en een verklaring  
D een oproep en een waarschuwing  
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Alinea 8 bevat een op zichzelf staande redenering. Van verschillende 
zinnen uit deze alinea kun je de functie binnen deze redenering 
aangeven.  

3p 7 Neem de nummers uit onderstaand schema over op je antwoordblad en 
noteer daar de juiste termen bij. Van één zin is de functie al gegeven in 
het schema. 
Je mag voor je antwoord kiezen uit:  
conclusie, constatering, definitie, doelstelling, nuancering, oorzaak, 
oplossing, stelling, tegenwerping, uitbreiding, voorwaarde en weerlegging. 
 
Gelijkheid is … voor iedereen.  
(regels 148-149) 

1 

Aanhangers van … te verdelen.  
(regels 150-157) 

2 

Internationaal vergelijkend … economische 
groei. (regels 157-161) 

3 

Wel is … te ondernemen. (regels 161-164) 4 
Het is … economische groei. (regels 164-167) 5 tegenwerping 
De economische … daarentegen reëel.  
(regels 167-170) 

6 

 
“De economische voordelen van ongelijkheid zijn dus een mythe, de 
sociale nadelen zijn daarentegen reëel.” (regels 167-170)  

1p 8 Met wat voor soort argumentatie wordt deze bewering in de tekst 
ondersteund?  
met argumentatie op basis van  
A feiten  
B oorzaak en gevolg  
C voorbeelden 
D voor- en nadelen 
 
In alinea 10 wordt gesteld: “Dit betekent niet dat broederschap vanzelf 
ontstaat.” (regels 198-199)  

1p 9 Wanneer ontstaat broederschap volgens de tekst? 
Broederschap ontstaat wanneer 
A iedereen aardig doet en er geen redenen zijn om elkaar te bedriegen.  
B instituties recht doen aan onze persoonlijke omstandigheden. 
C we in een sfeer van vertrouwen bereid zijn iets voor de ander te doen. 
D we ons solidair opstellen tegenover mensen die op ons lijken. 
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In alinea 11 wordt gesteld: “Net als vrijheid en gelijkheid heeft ook 
broederschap een schaduwkant.” (regels 228-230) 

4p 10 Vat voor de twee begrippen vrijheid en broederschap afzonderlijk en in 
eigen woorden samen  
 wat de schaduwkanten zijn en  
 waartoe deze schaduwkanten leiden.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 60 woorden. Bij overschrijding 
van het maximum aantal woorden vindt puntenaftrek plaats. 
 

1p 11 Welke van onderstaande formuleringen geeft het beste de hoofdgedachte 
van de tekst ‘Het juk van de vrijheid’ weer? 
Er zal meer vrijheid ontstaan als we 
A afstappen van de individualistische opvatting van vrijheid en ons meer 

richten op de positieve kanten van het vrijemarktdenken. 
B het vrijheidsbegrip verbinden aan anderen en niet alleen aan onze 

eigen keuzen. 
C ons socialer opstellen naar anderen, want mensen zijn groepsdieren, 

zoals uit onderzoek blijkt. 
D tot meer inkomensnivellering komen en tegelijkertijd het 

vrijemarktdenken wordt beteugeld. 
 

1p 12 Welke uitspraak over de tekst ‘Het juk van de vrijheid’ is juist? 
A De tekst illustreert de verschillende relaties tussen de begrippen 

vrijheid, gelijkheid en broederschap, dus is de tekst beschouwend van 
aard.  

B De tekst bevat een krachtige oproep om meer vertrouwen te hebben in 
onbekenden, dus is de tekst activerend van aard. 

C In de tekst wordt beargumenteerd waarom we vrijheid beter op een 
andere manier kunnen beleven, dus is de tekst betogend van aard. 

D In de tekst worden moderne opvattingen over vrijheid besproken en 
toegelicht, dus is de tekst uiteenzettend van aard. 

 
3p 13 De tekst heeft als titel ‘Het juk van de vrijheid’. 

Leg deze titel uit.  
 
De tekst lijkt te beschrijven hoe een ideale maatschappij kan worden 
bereikt.  

1p 14 Welke van onderstaande factoren komt in de tekst niet aan de orde?  
A aangeboren individuele talenten en bekwaamheden  
B de neiging om de eigen individualiteit te laten zien 
C protesten tegen traditionele normen en waarden 
D sociale factoren zoals volksgezondheid en criminaliteit 
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tekstfragment 1 
 
De term gelijkheid blijkt een valkuil. Die suggereert namelijk dat iedereen 
gelijk moet zijn, maar het gaat in feite over de gelijkheid in verschillen. We 
komen tot de slotsom dat het nastreven van juridische, sociale en 
economische gelijkheid, kortom maatschappelijke gelijkheid inderdaad 
waardevol is, maar dat het nastreven van gelijkheid op het niveau van het 
individu al snel uitkomt bij extreme ideologieën die streven naar een volk 
waarin iedereen ‘gelijk’ is, er hetzelfde uitziet – zoals Hitler met zijn 
Arische ras beoogde. “We zijn nog steeds ongelijk en dat is maar goed 
ook!” wordt dus de leus. Mits die ongelijkheid gewaarborgd wordt door de 
juridische en sociale gelijkheid.  
 

naar: www.geloofongeloof.nl 
 
 

2p 15 Leg uit hoe volgens tekstfragment 1 maatschappelijke gelijkheid en 
individuele ongelijkheid zich tot elkaar verhouden. Gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden.   
 
In tekstfragment 1 wordt ingegaan op de relatie tussen maatschappelijke 
en individuele gelijkheid.  

1p 16 Hoe wordt deze relatie in de hoofdtekst aangeduid? Citeer uit het 
tekstgedeelte van de alinea’s 6 tot en met 8 van de hoofdtekst de zin 
waarin bedoelde relatie kernachtig wordt benoemd.   
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tekstfragment 2 
 
Met regelmaat wordt door belastingplichtigen getracht met een beroep op 
het gelijkheidsbeginsel een fiscaal gunstiger behandeling te bereiken dan 
de wet voorschrijft. Gevallen die rechtens en feitelijk gelijk zijn, dienen 
gelijk behandeld te worden en wanneer een gelijk geval in afwijking van 
de wet gunstiger wordt behandeld, moet dat leiden tot eenzelfde gunstige 
behandeling van het gelijke geval. Een oud spreekwoord luidt echter: als 
twee hetzelfde doen, is het niet hetzelfde, en dit spreekwoord gaat (ook in 
het belastingrecht) nog altijd op. Dit is af te leiden uit vier arresten van de 
Hoge Raad van 26 februari jl. over de vraag of verschillende het 
algemeen nut beogende instellingen in de jaren 2001, 2002 en 2004 geen 
recht van schenking verschuldigd zijn over in die jaren ontvangen 
schenkingen, omdat zij gelijk dienen te worden behandeld als het Prins 
Bernard Cultuurfonds en het Nederlandse Rode Kruis. Laatstgenoemde 
twee instellingen genoten vele jaren een doorlopende kwijtschelding van 
het recht van schenking.  
De Hoge Raad gaat in zijn behandeling niet expliciet in op de vraag of de 
gevallen gelijk zijn. Daaruit kan worden afgeleid dat de Hoge Raad de 
gevallen gelijk acht, anders zou de Hoge Raad niet aan de (vervolg)vraag, 
of de ongelijke behandeling wordt veroorzaakt door een oogmerk van 
begunstiging, zijn toegekomen. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad 
kan worden geconcludeerd dat voor de beantwoording van de vraag of 
sprake is van begunstigend beleid, beslissend is het oogmerk van de 
inspecteur toen hij de aanslagen regelde zoals hij heeft gedaan. 
Beslissend is dus niet de voorstelling die de belastingplichtige zich heeft 
gemaakt van het oogmerk van de inspecteur. Zelfs als daadwerkelijk 
sprake is van ongelijke behandeling, is er niet direct reden voor toetsing 
van beleid in het kader van een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Er zou 
immers ook sprake kunnen zijn van onbedoelde fouten: in de 
uitvoeringssfeer gemaakte fouten vormen geen begunstigend, dus van de 
wet afwijkend, beleid, zodat toetsing aan het gelijkheidsbeginsel daarbij 
niet aan de orde is. 
 

 naar: www.recht.nl 
 
 

1p 17 Waaruit blijkt volgens tekstfragment 2 dat het gelijkheidsbeginsel niet per 
definitie leidt tot belastingvoordelen op individueel vlak?  
Dat blijkt uit  
A de jurisprudentie die erop wijst dat het oogmerk van inspecteurs 

leidend is. 
B de weigering van de Hoge Raad om andere instellingen expliciet te 

vergelijken met organisaties als het Nederlandse Rode Kruis. 
C het geciteerde spreekwoord “als twee hetzelfde doen, is het niet 

hetzelfde”. 
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2p 18 Om welke reden wordt er in tekstfragment 2 van uitgegaan dat de 
gevallen in de besproken arresten gelijk zijn aan het Prins Bernard 
Cultuurfonds en het Nederlandse Rode Kruis?  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 

3p 19 In welk opzicht wijkt het gelijkheidsbegrip zoals gehanteerd in 
tekstfragment 2 wezenlijk af van de manier waarop dat begrip wordt 
gehanteerd in de hoofdtekst?  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
 

Tekst 2 Digitaal panopticum 

 
In de tekst staat een tegenstelling centraal.  

1p 20 Citeer uit alinea 1 de kernzin die één lid van deze tegenstelling samenvat. 
 

2p 21 Vat de inhoud van alinea 2 samen.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 woorden.  
Bij overschrijding van het maximum aantal woorden vindt puntenaftrek 
plaats. 
 
In de tekst wordt de houding besproken van internetgebruikers, het 
bedrijfsleven en de overheid ten opzichte van de nadelen die internet en 
de sociale media met zich meebrengen.  

6p 22 Neem onderstaand schema over en vat daarin samen welke houding elk 
van deze groepen volgens de tekst tegen deze nadelen aanneemt en 
waar die houding uit voortkomt.  
 

groep  houding ten opzichte van 
internet en sociale media  

houding komt voort uit 

internetgebruikers  
 

 

bedrijfsleven  
 

 

overheid  
 

 

 
1p 23 Citeer uit de tekst de zin die de hoofdgedachte van de tekst het beste 

samenvat. 
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1p 24 Hoe kan het tekstdoel van ‘Digitaal Panopticum’ het beste worden 
omschreven? De tekst wil de lezers 
A bewustmaken van de bezwaren en de risico’s die kleven aan het 

gebruik van internet en andere digitale communicatiemiddelen. 
B een kritische houding laten aannemen tegen de rol die de overheid 

speelt in het gebruik van internet en de sociale media. 
C ervan bewustmaken dat de voordelen van internet in crisislanden 

groter is dan in landen waar politieke stabiliteit heerst. 
D ervan overtuigen dat ze het internet en sociale media beter zoveel 

mogelijk kunnen mijden vanwege de bezwaren die eraan kleven. 
 
 
tekstfragment 3 
 
Ondernemers omarmen de sociale media. Maar helemaal zonder gevaar 
is het gebruik ervan niet. Om te zorgen dat je geen flater slaat op Twitter 
en Facebook, zijn er deze do’s & don’ts. 
 
Bezint eer gij begint 
Veel mensen gebruiken sociale media ‘even tussendoor’ om een bericht 
de wereld in te sturen. Ze tweeten bijvoorbeeld dat ze bij een klant op 
bezoek zijn om te praten over een grote order. Misschien is die klant daar 
wel helemaal niet van gediend. Of je krijgt tijdens het gesprek te horen dat 
de order niet doorgaat. De tweet is ondertussen wel de wereld ingestuurd 
en kan soms hardnekkig blijven rondzingen. 
 
Respecteer privacy 
Niet iedereen wil graag op internet staan. Pas op met het noemen van 
namen van mensen op Facebook. Wees voorzichtig met persoons-
gegevens. Bedenk goed of iedereen die je op een filmpje hebt staan, wel 
op YouTube wil verschijnen. Weet dat iedere opname die je maakt die niet 
op de openbare weg speelt, een mijnenveld van privacyregels met zich 
meebrengt. 
 
Maak communicatiebeleid voor gebruik van sociale media  
Hoe wil je dat jouw bedrijf zich presenteert aan de buitenwereld? Welke 
waarden zijn belangrijk in je communicatie? Dit soort vragen beantwoord 
je met communicatiebeleid of met je communicatiestrategie. Dat hoeft 
geen dik boekwerk te zijn, een paar basisregels op een vel A4 zijn vaak 
genoeg. Sociale media moeten binnen dat beleid passen en ermee in 
overeenstemming zijn. 
 

naar: www.mkbservicedesk.nl  
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De hoofdtekst en tekstfragment 3 verschillen fundamenteel van elkaar 
doordat ze gericht zijn op andere doelgroepen en op andere tekstdoelen.   

2p 25 Karakteriseer het verschil tussen beide teksten door van beide het 
tekstdoel en de doelgroep te benoemen.  
Kies bij tekstdoel uit de volgende termen: betogend, beschouwend, 
expressief of informerend. 
 

3p 26 In tekstfragment 3 en in de hoofdtekst wordt er gewaarschuwd voor 
privacyschending, maar in beide teksten wordt privacyschending op 
verschillende manieren besproken. Geef aan hoe beide teksten in dit 
opzicht van elkaar verschillen.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 woorden.  
 

1p 27 Van wat voor soort argumentatie wordt in tekstfragment 3 voornamelijk 
gebruikgemaakt?  
Van argumentatie op basis van  
A oorzaak en gevolg  
B vergelijking 
C voorbeeld  
 
 

Tekst 3 “Ik voel me veiliger dan op de snelweg in Nederland” 
 

1p 28 Met welk woord kan de aanblik van McTown het beste worden 
gekarakteriseerd? 
A campusachtig 
B industrieel 
C ouderwets 
D rommelig  
 

3p 29 Blijkens alinea 5 heeft de bemoeienis van de National Science Foundation 
een voordeel, maar ook een nadeel. Benoem dit voordeel en dit nadeel. 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
Uit de tekst blijkt dat de auteur onder de indruk is van het landschap rond 
Observatory Hill.  

1p 30 Wat versterkt blijkens de tekst dat gevoel?  
A De omgeving leent zich voor grootse ontdekkingen.  
B Er is een grote diversiteit aan beroepen vertegenwoordigd.  
C Het terrein is nog altijd even onherbergzaam als vroeger.  
D In het gebied gelden strenge veiligheidsmaatregelen.  
 
In de tekst doet zich voortdurend een spanningsveld voor tussen twee 
tegenstellingen.  

3p 31 Om welke twee tegenstellingen gaat het? Geef antwoord in termen van 
twee begrippenparen. Gebruik voor je antwoord niet meer dan  
10 woorden. 
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Tekst 4 Omstreden wetenschap 

 eitcnuF niZ
De idee … gezien aanvechtbaar. (regels 45-47) 1 
Natuurlijk, haar … zeker prestige. (regels 47-51) 2 
Ook toen … bittere controverses. (regels 51-54) 3 
Veel opvattingen … laat zien. (regels 54-61) 4 
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1p 35 Hoe kan volgens de tekst de huidige verhouding tussen wetenschap en 
media het beste worden gekarakteriseerd? 
A De media bieden een extra mogelijkheid om wetenschappelijke 

inzichten aan grote bevolkingsgroepen uit te leggen.  
B De media vormen het podium waarop wetenschappers steeds vaker 

hun inzichten moeten demonstreren en uitleggen.  
C De wetenschap wordt in haar status bedreigd door de geëngageerde 

journalistiek over wetenschap en samenleving. 
D Wetenschappers worden steeds vaker door de media uitgenodigd om 

uitleg te geven over hun werkwijzen. 
 
Stel je voor dat je van de tekst ‘Omstreden wetenschap’ een samenvatting 
zou moeten maken. Hieronder staan acht zinnen in alfabetische volgorde; 
de zinnen zijn al dan niet woordelijk aan de tekst ontleend.  

4p 36 Noteer de nummers van de vier zinnen die je in een samenvatting van de 
tekst kunt opnemen.  
1 De geëngageerde journalistiek draagt in belangrijke mate bij aan de 

ondermijning van het vertrouwen in de wetenschap.  
2 De wetenschap wil haar gezag tegenwoordig graag in het 

communicatieve handelen realiseren.  
3 Een grote meerderheid van de bevolking heeft groot vertrouwen in 

wetenschap en technologie.  
4 Het lijkt tegenwoordig alsof media het vertrouwen in de wetenschap 

ondermijnen.  
5 Politieke en wetenschappelijke meningsverschillen doen zich vooral 

voor in de sociale en de medische wetenschappen.  
6 Tegenwoordig speelt de strijd tussen elkaar beconcurrerende 

opvattingen zich meer dan ooit af in de media.  
7 Veel wetenschappelijke inzichten zijn – net als vroeger – onderwerp 

van discussie, doordat ze rechtstreeks verbonden zijn met 
maatschappelijke en politieke krachten.  

8 Wetenschappers beschikten in vroegere samenlevingen over prestige, 
doordat toen alleen rijkere mensen konden studeren.  

 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 

Het juk van de vrijheid 
 
(1) Voor de advocaat is vrijheid: “In 
een vliegtuig stappen naar een verre 
bestemming als ik dat wil.” Voor het 
jongetje is vrijheid dat je zomaar in 
bomen mag klimmen. De postbode 5 

associeert vrijheid met de postduif: 
“Dat ik overal mag vliegen.” Als je 
mensen vraagt wat vrijheid voor hen 
betekent, krijg je heel verschillende 
antwoorden. Maar in die antwoorden 10 

zit wel een patroon. Vrijheid is bevrijd 
zijn van regels en bemoeizucht van 
anderen. Deze visie op vrijheid is niet 
onschuldig en heeft grote maat-
schappelijke gevolgen. Het is een 15 

individualistische opvatting van vrij-
heid, waarin andere mensen al snel 
gezien worden als een bedreiging 
van de eigen vrijheid. In zo’n 
individualistische opvatting van 20 

vrijheid zijn we volledig verantwoor-
delijk voor ons eigen bestaan en 
daarmee voor de keuzes die we 
maken. Maximale vrijheid levert zo 
ook stress en faalangst op. 25 

(2) Een prachtige illustratie van deze 
paradox van de vrijheid is de aan-
schaf van een nieuwe spijkerbroek. 
De keuze is duizelingwekkend. Je 
kan kiezen uit talloos veel modellen 30 

(rits of knopen, raw denim of stone 
washed, slim fit, regular fit en ga zo 
maar door). Uiteindelijk koop je een 
broek die beter zit dan ooit tevoren. 
Toch ben je niet gelukkig. Omdat je 35 

zo veel keuze had, ben je bang dat je 
de perfecte broek hebt gemist. Wat 
overheerst, is niet de winst ten 
opzichte van wat je had, maar het 
verlies ten opzichte van wat je had 40 

kunnen krijgen. We zijn van onze 
toegenomen vrijheid niet gelukkiger  

geworden. Ze verlamt mensen. 
(3) De angst om verkeerde keuzes te 
maken speelt niet alleen bij triviale 45 

zaken als de aanschaf van een 
spijkerbroek. Die angst steekt ook de 
kop op bij het kiezen van een studie, 
het kiezen van een partner, het 
krijgen van kinderen. Dit leidt tot 50 

uitstelgedrag. We willen alle opties 
openhouden. Vrijheid is dan niet 
doen wat je wilt, maar de mogelijk-
heid openhouden om later te doen 
wat je wilt. Maar dat later wordt 55 

steeds later. Wat zich hier wreekt, is 
dat iets te kiezen hebben, wordt 
gezien als vrijheid, maar gekozen 
hebben, voelt als een verplichting. 
Dan zit je vast aan de gevolgen van 60 

je keuzes. Dan heb je een studie 
gekozen. Dan heb je een baan. Dan 
ben je getrouwd. Dan heb je kinde-
ren. De vrijheid van vandaag is de 
verplichting van morgen. Op deze 65 

manier is het begrip vrijheid ge-
definieerd. 
(4) Om te begrijpen hoe het kan dat 
vrijheid ook een last geworden is, 
duiken we de geschiedenis in. Bij 70 

vrijheid moeten veel mensen altijd 
denken aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. Maar na de bevrijding 
van de Duitsers volgen nog vele 
bevrijdingen waarbij de persoonlijke 75 

vrijheid steeds meer centraal staat. In 
de jaren zestig en zeventig komen 
jongeren in opstand tegen de betutte-
ling door ouders. Ze willen zich be-
vrijden van knellende tradities en een 80 

bekrompen moraal. Ze willen laten 
zien wie ze zijn en zich bevrijden van 
de bedilzucht van de gevestigde 
orde. Ze willen zich bevrijden, zelfs 
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van het arbeidsethos en van de 85 

commercie. Elke bemoeienis van 
buiten geldt als een inbreuk op de 
individuele vrijheid. 
(5) Dit radicale vrijheidsbegrip werd 
geïnspireerd door denkers zoals 90 

Jean-Paul Sartre. Hij stelt dat als 
God niet bestaat de mens vrij is in de 
keuzes die hij maakt. Maar dat be-
tekent ook dat de mens volledig 
verantwoordelijk is voor de gevolgen 95 

van die keuzes, zowel voor zichzelf 
als voor de mensheid als geheel. Hij 
moet daarom zijn vrijheid vertalen in 
actie voor de mensheid. Sartre wordt 
daarmee niet alleen een profeet van 100 

de revolutie, maar hij zadelt mensen 
ook op met een loodzwaar vrijheids-
begrip. Als het misgaat, kunnen we 
de verantwoordelijkheid op niemand 
anders afschuiven en zijn we zelf  105 

to blame. De groei van het aantal 
mensen met depressieve klachten 
heeft te maken met de opkomst van 
dit loodzware vrijheidsbegrip. 
Mensen dreigen aan hun eigen hoge 110 

verwachtingen ten onder te gaan. 
(6) Het vrijheidsbegrip waarin de 
mens zich loszingt van zijn omgeving 
past ook wonderwel bij het idee van 
de homo economicus die alleen zijn 115 

eigen belang nastreeft. In de ideolo-
gie van de vrije markt bakt de bakker 
geen brood uit caritas, maar om daar 
zelf aan te verdienen. De onzichtbare 
hand van de vrije markt zorgt ervoor 120 

dat de mens in zijn streven om zijn 
eigen belang te dienen ook het alge-
mene belang dient. Maar deze inter-
pretatie van het vrijemarktdenken 
heeft ook een keerzijde. De vrije 125 

markt leidt namelijk gemakkelijk tot 
weinig winnaars en veel verliezers. 
Zo wordt vrijheid de vrijheid van de 
sterksten. 
(7) Om weerwerk te bieden aan de 130 

schaduwkanten van onze vrijheids-

liefde, zoals de stress en de faal-
angst, moeten we op zoek naar een 
andere vrijheidsopvatting, namelijk 
de opvatting die vrijheid aan identiteit 135 

koppelt. Vrijheid is de mogelijkheid 
om je identiteit tot uitdrukking te 
brengen. Wie vrijheid koppelt aan 
identiteit neemt afstand van de 
individualistische opvatting van vrij-140 

heid. Mensen drukken hun identiteit 
immers uit door hun verbindingen 
met anderen. Ik ben vader. Ik ben lid 
van de vakbond. Ik ben vrijwilliger.  
(8) Deze verbondenheid zien we 145 

terug in twee idealen van de leuze 
van de Franse revolutie: gelijkheid en 
broederschap. Gelijkheid is een voor-
waarde voor vrijheid voor iedereen. 
Aanhangers van de vrije markt 150 

wimpelen dat weg met het argument 
dat ongelijkheid goed is voor de 
economie en dat daar uiteindelijk ook 
de mensen aan de onderkant van de 
samenleving van profiteren: wordt er 155 

niets verdiend, dan valt er ook niets 
te verdelen. Internationaal vergelij-
kend onderzoek laat echter zien dat 
er geen verband is tussen de mate 
van inkomensongelijkheid en econo-160 

mische groei. Wel is het zo dat een 
economie met volledige gelijkheid 
slecht is voor de motivatie van de 
burgers om te ondernemen. Het is 
echter een denkfout om daaruit te 165 

concluderen dat meer ongelijkheid 
leidt tot meer economische groei. De 
economische voordelen van ongelijk-
heid zijn dus een mythe, de sociale 
nadelen zijn daarentegen reëel. 170 

Wereldwijd zijn er cijfers verzameld 
over tienerzwangerschap, levens-
verwachting, moorden, obesitas en 
onderwijsprestaties in verschillende 
landen. Het blijkt dat de mate van 175 

inkomensgelijkheid doorslaggevend 
is voor succes of geen succes. 
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(9) We kunnen alleen kiezen voor 
meer gelijkheid als we ons met elkaar 
verbonden voelen. En zoals we heb-180 

ben gezien is dat met onze keuze 
voor een heel individualistische op-
vatting van vrijheid lastig. Waarom 
zouden we ons om elkaar bekomme-
ren? Veel mensen denken dat gelo-185 

ven in broederschap naïef is. Mensen 
zijn toch egoïstische wezens die 
alleen hun eigen belang nastreven? 
Nieuwe wetenschappelijke inzichten 
leren ons dat dit beeld niet klopt. 190 

Mensen zijn juist groepsdieren. 
Hersenonderzoek laat zien dat 
mensen pijn ervaren als ze worden 
buitengesloten. Het onderzoek laat 
ook zien dat sociaal gedrag besmet-195 

telijk is. Als anderen aardig zijn, zijn 
wij dat ook.  
(10) Dit betekent niet dat broeder-
schap vanzelf ontstaat. De meeste 
mensen stellen zich sociaal op, maar 200 

niet alleen goed gedrag blijkt 
besmettelijk te zijn, slecht gedrag 
ook. Zodra mensen vermoeden dat 
anderen de boel flessen, zijn ze niet 
meer bereid om zichzelf sociaal op te 205 

stellen. Deze uitkomst is van groot 
belang voor de inrichting van de 
samenleving. In een grootschalige, 
bureaucratische organisatie als onze 
samenleving overheerst eerder het 210 

wantrouwen dan het vertrouwen: 
mensen hebben het idee dat de on-
persoonlijke instituties geen recht 
doen aan hun omstandigheden en 
vrezen bovendien dat anderen erin 215 

slagen misbruik te maken van de 
voorzieningen. Het is daarom nood-
zakelijk om het potentieel voor broe-
derschap op een andere manier te 
mobiliseren. Het is moeilijker om ver-220 

trouwen te hebben in vreemden dan 
in mensen die je kent. Een beroep op 
broederschap werkt daarom niet in 
grootschalige verbanden. De bereid-

heid om iets voor elkaar te doen, 225 

neemt juist toe in kleinschalige 
verbanden. 
(11) Net als vrijheid en gelijkheid 
heeft ook broederschap een scha-
duwkant. Broederschap kan leiden 230 

tot dwingend conformisme waardoor 
op den duur andersdenkenden kun-
nen worden uitgesloten. De neiging 
om vooral iets over te hebben voor 
mensen die je kunt vertrouwen en die 235 

op je lijken, kan ontaarden in groeps-
vorming. Broederschap wordt dan 
gevoed met vijandigheid tegen 
buitenstaanders. Het is de harde 
achterkant van de onderlinge saam-240 

horigheid. Het is daarom van belang 
om geen van de idealen te verabso-
luteren. Opgelegd conformisme tast 
de vrijheid aan. Vijanddenken tast de 
gelijkheid aan.  245 

(12) In de Franse revolutie was 
‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap’ 
niet voor niets één leuze. Het ene 
ideaal kon niet zonder het andere. 
Het gaat altijd om het streven naar 250 

een balans tussen de drie idealen. 
Maar vandaag de dag is een indivi-
dualistische opvatting van vrijheid 
dominant. Dat is ten koste gegaan 
van gelijkheid en broederschap. Zo 255 

hebben we een samenleving ge-
creëerd waarin vrijheid leidt tot 
stress, faalangst en wantrouwen. 
Waarin vrijheid vooral de vrijheid van 
de sterksten is. Waarin gelijkheid 260 

wordt gezien als een overbodige luxe 
en waar broederschap iets is voor 
naïeve sukkels. Het is ook een 
samenleving die op gespannen voet 
staat met de menselijke aard, want 265 

mensen zijn groepsdieren. Wat we 
met onze individualistische vrijheids-
opvatting ook opgeven, is het idee 
van een collectieve lotsbestemming. 
We zien onszelf als meester over ons 270 

eigen bestaan, maar beschouwen de 
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wereld als een onveranderlijk ge-
geven. Dat is een enorme vrijwillige 
beperking van onze vrijheid. Het 
moet daarom mogelijk zijn om een 275 

samenleving te creëren met meer 

vrijheid, gelijkheid en broederschap. 
Een samenleving waarin mensen 
beseffen dat ze anderen nodig heb-
ben om te worden wie ze willen zijn. 280 

 
naar: Pieter Hilhorst 
uit: De Groene Amsterdammer, 18 april 2012 
 
 

Tekst 2 

 

Digitaal panopticum1) 
 
(1) Er lijkt niet veel meer over van de 
utopische verwachtingen waarmee 
de opkomst van internet gepaard 
ging. Het web zou de traditionele 
politieke en economische ver-5 

houdingen overhoop halen. De ver-
wachting was dat het web de weg 
zou vrijmaken voor de ultieme be-
vrijding van het individu. Zo gaven 
mediatheoreticus Mark Deuze en 10 

journalist Henk Blanken in de essay-
bundel PopUp (2007) nog hoog op 
van de ‘Yahoo-generatie’, die heel 
anders met de media zou omgaan, 
“van alles door elkaar, obsessief 15 

communicerend, desnoods over 
niets, en vooral: loyaal aan niets of 
niemand en wantrouwig ten opzichte 
van alles wat met institutionele 
autoriteiten te maken heeft: zorg-20 

verzekeraars, politiek, journalistiek.” 
Onder meer de opkomst van het web 
zou het lot kunnen bezegelen van de 
oude media en de traditionele poli-
tiek, gedragen door publieke om-25 

roepen, dagbladen en politieke 
partijen. 
(2) Nog geen decennium later blijken 
die utopische verwachtingen naïef en 
grotendeels achterhaald. De hoeveel-30 

heid fora, blogs en informatiebronnen 
mag fenomenaal toegenomen zijn, 

wetenschappers worstelen met de 
vraag of die groei inderdaad heeft 
geleid tot meer zeggenschap en 35 

politiek empowerment van de 
burgers. Dat het web in landen in 
crisis, zoals Tunesië en Egypte, een 
sleutelrol heeft gespeeld wordt door 
niemand betwist, maar de vraag is 40 

hoe blijvend het democratisch 
potentieel van het web op termijn is.  
(3) In de ogen van sommige theo-
retici hebben sociale netwerken en 
computer- en internetbedrijven zoals 45 

Google, Apple en Microsoft om-
gevingen gecreëerd die de gebrui-
kers autonomie suggereren maar hen 
in feite onderwerpen aan een nieuw 
disciplinair regime. Om te mogen 50 

meedoen, geeft de gebruiker in het 
systeem privégegevens en andere 
data prijs die, onder meer door 
cookies, profilering mogelijk maken 
en hij wordt ervoor beloond met de 55 

mogelijkheid tot sociale communi-
catie, informatie, bestellingen en 
financiële transacties. 
(4) Bedrijven en instellingen hanteren 
uit economische overwegingen de-60 

zelfde methoden, waarmee onze 
identiteit als het ware wordt overge-
nomen. En aan deze ontwikkeling 
lijkt voorlopig geen eind te komen. 
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Enerzijds is het aanpassen van de 65 

wet- en regelgeving aan de snelle 
technologische ontwikkelingen lastig, 
anderzijds zijn overheden huiverig 
om maatregelen te nemen uit angst 
om achterop te raken zoals bedrijven 70 

niet moe worden te beargumenteren.  
(5) Uit het gedrag van webgebruikers 
blijkt intussen niets van wantrouwen 
en trouweloosheid, volgens de 
auteurs van PopUp kenmerkend voor 75 

de ‘Yahoo-generatie’. De gebruikers 
lijken te denken dat ze zich geen 
zorgen hoeven te maken zolang ze 
zelf niets illegaals doen. Ze nemen 
het voor lief dat Gmail hun 80 

mailverkeer scant, dat bedrijven hun 
koopgedrag kunnen volgen en de 
iPhone hen precies kan lokaliseren – 
in ruil voor de geneugten die het web 
biedt. Volgens de Amerikaanse jurist 85 

Daniel Solove is het een misvatting 
dat privacy in de eerste plaats 
betrekking heeft op het verbergen 
van bepaalde gedragingen en 
opvattingen. Privacy gaat om onze 90 

mentale en fysieke autonomie, om 
vrijheid van denken en handelen, om 
persoonlijke veiligheid en gebor-
genheid. De utopie van ongebreidel-
de vrijheid in cyberspace heeft inmid-95 

dels plaatsgemaakt voor de schrik-
beelden van een digitaal panopticum. 
Het gedrag van alle burgers – via 
internet en andere apparatuur die 
ons kan traceren, zoals webcams en 100 

telefoons – wordt tegenwoordig 
nauwgezet in kaart gebracht. Een 
samenleving kortom die het midden 
houdt tussen de werelden van 
Orwell, Kafka en Huxley2). 105 

 
naar: Frank van Vree 
uit: De Groene Amsterdammer, 13 juni 2012 
 

 
 
 
 
 

noot 1 Het woord ‘panopticum’ kent meerdere betekenissen, waaronder:  

– een wassenbeeldenmuseum waarin individuen te kijk staan;  

– een gevangenis waarin alle cellen vanuit één centraal punt in de gaten gehouden  

   kunnen worden.  

noot 2 Orwell, Kafka en Huxley zijn auteurs van boeken met een pessimistische visie op de  

 maatschappij. 
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Tekst 3 

 

“Ik voel me veiliger dan op de snelweg in Nederland” 
 

Een dagbladmedewerker blogt een week lang over zijn ervaringen tijdens 
een bezoek aan de Zuidpool, op uitnodiging van de Amerikaanse National 
Science Foundation. 
 

(1) Op de top van Observatory Hill, 
een vulkanische kegel van een paar 
honderd meter hoog, staat een groot 
houten kruis. Al bijna honderd jaar. 
Het werd begin 1913 opgericht ter 5 

nagedachtenis van kapitein Robert 
Scott en zijn expeditiegenoten, die 
een jaar eerder niet alleen tot de ont-
hutsende ontdekking kwamen dat ze 
de race naar de Zuidpool hadden 10 

verloren van Roald Amundsen, maar 
die op de terugweg, slechts 150 kilo-
meter van hun basis, omkwamen van 
de kou en honger. 
(2) Een eeuw later ligt aan de voet 15 

van Observatory Hill een compleet 
Antarctisch dorp. McTown, zoals 
McMurdo Station vaak wordt ge-
noemd, is een schoolvoorbeeld van 
een grote wetenschappelijke basis in 20 

een onherbergzame omgeving: een 
samenraapsel van containerachtige 
gebouwen, loodsen, brandstoftanks 
en barakken – en een klein kerkje, de 
‘Chapel of the Snows’, met een ge-25 

brandschilderd raam dat uitzicht biedt 
op Mount Cook. 
(3) McMurdo telt deze maand ruim 
900 inwoners: gerenommeerde 
wetenschappers en jonge promoven-30 

di, maar ook technici, onderhouds-
monteurs, keukenpersoneel en een 
kapper. Hier kun je tijdens de lunch 
aan één tafel zitten met een 
Amerikaanse pinguïnonderzoeker, 35 

een loodgieter en een NASA-
astronaut die op het Zuidpoolijs jacht 
maakt op meteorieten. 
(4) Antarctica is een gevaarlijk en 
vijandig continent, en een ongeluk zit 40 

in een klein hoekje. Iedereen die de 
basis verlaat voor een korte of lange 
expeditie ‘in het veld’ is verplicht een 
vier uur durende cursus te volgen 
waarin alle risico’s en veiligheids-45 

maatregelen de revue passeren. Ik 
moest er vanmiddag ook aan gelo-
ven. Nu weet ik precies hoe ik in 
geval van nood drie dagen op het ijs 
kan overleven. 50 

(5) Vanavond klom ik naar de top van 
Observatory Hill, vanwaar je een 
prachtig uitzicht hebt over de Ross-
ijszee, Mount Erebus en de gletsjers 
van de Royal Society Range. Morgen 55 

gaan we het ijs op – hetzelfde ijs dat 
een eeuw geleden nog de levens van 
een groep ervaren ontdekkings-
reizigers opeiste. Maar de National 
Science Foundation laat niets aan 60 

het toeval over, en ik voel me veiliger 
dan op de snelweg in Nederland. 
Tegelijkertijd realiseer ik me dat er 
nu geen kruis zou hebben gestaan 
op ‘Ob Hill’ als Amundsen en Scott 65 

aan alle hedendaagse voorschriften 
en protocollen hadden moeten vol-
doen. Dan was ook nooit een 
slordige honderd jaar geleden de 
Zuidpool al voor het eerst bereikt. 70 

 
naar: Govert Schilling 
uit: de Volkskrant, 8 december 2012 
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Tekst 4 

 

Omstreden wetenschap 
 
(1) Het gezag van de wetenschap is 
tanende – wanneer we althans af-
gaan op uitlatingen van publicisten 
en onderzoekers. En het moet ge-
zegd: er zijn inderdaad tekenen die 5 

daarop wijzen. Wie herinnert zich niet 
de campagne om jonge meisjes te 
vaccineren tegen het baarmoeder-
halskanker veroorzakende HPN-
virus, die pijnlijk mislukte als gevolg 10 

van een effectief geruchtencircus op 
internet; of de uitgelekte e-mails van 
onderzoekers van de IPCC, het inter-
nationale panel dat zich bezighoudt 
met klimaatverandering, waaruit zou 15 

blijken dat zij hun resultaten welbe-
wust manipuleerden. In beide ge-
vallen deden de media volgens 
enkele critici méér dan alleen de 
erosie van het vertrouwen in de 20 

wetenschap weerspiegelen.  
(2) Dat deze voorstelling van zaken 
te simpel is, blijkt uit de onlangs ver-
schenen bundel Onzekerheid troef. 
Het betwiste gezag van de weten-25 

schap onder redactie van Huub 
Dijstelbloem en Rob Hagendijk. 
Enquêtes wijzen erop dat een grote 
meerderheid van de bevolking nog 
altijd een groot vertrouwen koestert 30 

in wetenschap en technologie. Een 
ander, belangrijker bezwaar dat de 
auteurs inbrengen tegen de idee van 
een kwijnend prestige van de weten-
schap is, dat de vertrouwenskwestie 35 

veel te absoluut gesteld wordt. Om te 
begrijpen waarom ‘de’ wetenschap 
niet langer over een vanzelfsprekend 
gezag beschikt, moet haar positie 
vanuit een meervoudig perspectief 40 

worden bezien. Onderzoekers en 
instellingen opereren immers in een 

ingewikkeld politiek en economisch 
krachtenveld.  
(3) De idee dat ‘de’ wetenschap aan 45 

gezag heeft ingeboet, is historisch 
gezien aanvechtbaar. Natuurlijk, haar 
beoefenaren beschikten in vroegere, 
van standsgevoel doortrokken 
samenlevingen onmiskenbaar over 50 

een zeker prestige. Ook toen waren 
echter veel van hun inzichten al 
onderwerp van vaak bittere contro-
verses. Veel opvattingen en theo-
rieën waren rechtstreeks verbonden 55 

met maatschappelijke en politieke 
krachten, zoals de geschiedenis van 
uiteenlopende disciplines, van de 
medische wetenschap en de ge-
schiedschrijving tot de sociale weten-60 

schappen, laat zien.  
(4) Ook nu gaan politieke en weten-
schappelijke meningsverschillen in 
veel, vaak saillante gevallen hand in 
hand. Deze bestrijken een gebied dat 65 

varieert van de biologie en de psy-
chologie tot de economie. Tegelijker-
tijd is er een groot verschil met 
vroeger: nu speelt de strijd tussen 
elkaar beconcurrerende opvattingen 70 

zich meer dan ooit af in de media. 
Die ontwikkeling begon, wat Neder-
land betreft, in de Volkskrant, die al 
vroeg furore maakte met geënga-
geerde journalistiek over wetenschap 75 

en samenleving en breidde zich in de 
volgende decennia gestadig uit.  
(5) Of het nu gaat om discussie-
programma’s, opinierubrieken, 
nieuwsuitzendingen of boeken-80 

pagina’s – sinds de jaren negentig is 
de wetenschapper eenvoudig niet 
meer weg te denken uit de media. 
Het gezag van de wetenschap is 
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tegenwoordig discursief: het moet, 85 

net als in het geval van politieke en 
andere maatschappelijke instituties, 
in het communicatieve handelen 
worden gerealiseerd. Wetenschap-
pers zijn gedwongen zich te verstaan 90 

met de media – zoals ze zich ook 

moeten verstaan met andere 
krachten die voortdurend op hen 
inwerken, te beginnen met politieke, 
financiële en economische machten. 95 

En iedereen in de wereld van de 
wetenschap weet hoe moeilijk dat is 
– vooral in deze tijd. 

 
naar: Frank van Vree  
uit: De Groene Amsterdammer, 21 maart 2012 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 
 
 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 64 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en 
grammaticale oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of 
zelfs fout door wordt. 

2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een 
antwoord geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige 
overschrijding, binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra 
deelscore van 1 scorepunt toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 

 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 Het juk van de vrijheid 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 4  
 

 2 maximumscore 1 
alinea 9 
of 
alinea 10 
 

 3 A 
 

 4 C 
 

 5 B 
 

 6 B 
 

 7 maximumscore 3 
De juiste functies zijn: 
1 stelling 
2 tegenwerping 
3 weerlegging 
4 nuancering 
6 conclusie 
 

indien 5 zinnen juist benoemd 3 
indien 4 zinnen juist benoemd 2 
indien 3 zinnen juist benoemd 1 
indien 2 of minder zinnen juist benoemd 0 
 

 8 A 
 

 9 C 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

 10 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• De schaduwkant van (volledige) vrijheid is dat we helemaal zelf 

verantwoordelijk zijn voor de keuzen in ons leven 1 
• Dat kan leiden tot stress/faalangst / depressieve klachten / Dat kan 

ertoe leiden dat vrijheid de vrijheid van de sterksten is  1 
• De schaduwkant van broederschap is dwingend conformisme 1 
• Dat kan leiden tot uitsluiting van andersdenkenden / Dat kan leiden tot 

groepsvorming en tot vijandigheid tegen buitenstaanders 1 
 

Bij woordoverschrijding dient de volgende correctie van de score te worden 
toegepast, tot een minimum van 0 scorepunten: 
indien 61-63 woorden: 1 scorepunt aftrekken 
indien 64-66 woorden: 2 scorepunten aftrekken 
indien 67-69 woorden: 3 scorepunten aftrekken 
indien meer dan 70 woorden: 4 scorepunten aftrekken 
 

 11 B 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het begrip vrijheid wordt vaak individualistisch geïnterpreteerd  1 
• Dit leidt tot meer zelfverantwoordelijkheid  1 
• en dat wordt als een last ervaren 1 
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Maatschappelijke gelijkheid is een voorwaarde om individueel ongelijk 

te zijn 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 

 16 maximumscore 1 
“Gelijkheid is een voorwaarde voor vrijheid voor iedereen.” (regels 148-
149) 
 

 17 A 
 

 18 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Omdat de Hoge Raad direct is ingegaan op behandeling van de 

vervolgvraag / niet expliciet is ingegaan op de vraag of deze gevallen 
gelijk zijn  1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1
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Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

 19 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• In de hoofdtekst gaat het om algemeen-maatschappelijke gelijkheid 1 
• In tekstfragment 2 gaat het om gelijkheid in juridische zin  1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 
Tekst 2 Digitaal panopticum 

 
 20 maximumscore 1 

“De verwachting was dat het web de weg zou vrijmaken voor de ultieme 
bevrijding van het individu.” (regels 6-9) 
 

 21 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het aantal informatiebronnen is weliswaar enorm toegenomen,  1 
• maar de verwachtingen over de mogelijkheden die internet biedt, zijn 

desondanks achterhaald / het is nog maar de vraag of die groei de 
zeggenschap van de burger ook heeft vergroot 1 

 

Opmerking 
Bij het tweede bolletje: alleen het noemen van (achterhaalde/utopische) 
verwachtingen is onvoldoende. 
 

Bij woordoverschrijding dient de volgende correctie van de score te worden 
toegepast, tot een minimum van 0 scorepunten: 
indien 31-33 woorden: 1 scorepunt aftrekken 
indien meer dan 33 woorden: 2 scorepunten aftrekken 
 

 22 maximumscore 6 
De kern van een goed antwoord is: 
 

groep  houding ten opzichte 
van internet en sociale 
media  

houding komt voort uit  

internetgebruikers te goed van vertrouwen / 
te zorgeloos / niet 
wantrouwend genoeg 

onwetendheid / het idee dat 
ze niets kan gebeuren zolang 
ze niets illegaals doen 

bedrijfsleven positief tegenover de 
mogelijkheden die 
internet biedt  

economisch positieve 
verwachtingen 

overheid aarzelend angst om achterop te raken / 
tegenzin om wetten aan te 
passen  

 

per juist ingevulde cel 1 
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Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

 23 maximumscore 1 
“De utopie van ongebreidelde vrijheid in cyberspace heeft inmiddels 
plaatsgemaakt voor de schrikbeelden van een digitaal panopticum.”  
(regels 94-97) 
 

 24 A 
 

 25 maximumscore 2 
Tekstdoel van de hoofdtekst is betogend, tekstdoel van tekstfragment 3 is 
informerend. 
Doelgroep van de hoofdtekst is algemeen publiek, die van tekstfragment 3 
bestaat uit ondernemers. 
 

per juist benoemd verschil 1 
 

Opmerking 
Bij doelgroep van de hoofdtekst:  
alles wat niet beperkt is tot een specifieke doelgroep kan worden goed 
gerekend.  
 

 26 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• In de hoofdtekst wordt gewaarschuwd voor de aantasting van de eigen 

privacy 1 
• In tekstfragment 3 wordt ervoor gewaarschuwd de privacy van anderen 

te schenden (teneinde juridische problemen te voorkomen) 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 27 C 
 
 

Tekst 3 “Ik voel me veiliger dan op de snelweg in Nederland” 
 

 28 D 
 

 29 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• voordeel: de National Science Foundation zorgt voor optimale 

veiligheid 1 
• nadeel: de veiligheidsmaatregelen belemmeren het doen van 

ontdekkingen 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

 30 C 
 
 

Pagina: 422Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1001-a-15-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

 31 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• veilig tegenover onveilig 1 
• vroeger tegenover nu 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden 1 
 
Opmerking 
Het antwoord heroïsche ontdekkingen tegenover wetenschappelijk 
onderzoek mag ook goedgekeurd worden. 
 
 

Tekst 4 Omstreden wetenschap 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 2 
1 stelling 
2 toegeving 
3 argument 
4 verklaring 
 
indien 4 zinnen juist benoemd 2 
indien 3 zinnen juist benoemd 1 
indien 2 of minder zinnen juist benoemd 0 
 

 34 A 
 

 35 B 
 

 36 maximumscore 4 
• 3 1 
• 4 1 
• 6 1 
• 7 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar Pieter Hilhorst, De Groene Amsterdammer, 18 april 2012 
tekst 2 naar Frank van Vree, De Groene Amsterdammer, 13 juni 2012 
tekst 3 naar Govert Schilling, de Volkskrant, 8 december 2012 
tekst 4 naar Frank van Vree, De Groene Amsterdammer, 21 maart 2012 
tekstfragment 1 naar www.geloofongeloof.nl, laatst geraadpleegd op 28 februari 2013 
tekstfragment 2 naar www.recht.nl, laatst geraadpleegd op 1 maart 2013 
tekstfragment 3 naar www.mkbservicedesk.nl, laatst geraadpleegd op 23 mei 2014 
 
 
 

einde  
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VW-1001-a-15-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2015-1 
 

Nederlands vwo  
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo  
 
Bij het centraal examen Nederlands vwo: 
 
Op pagina 6 van het correctievoorschrift, bij vraag 10, naast het in het 
correctievoorschrift gegeven antwoord, ook goed rekenen de volgende combinatie van 
eerste twee antwoordelementen:  
 
• De schaduwkant van (volledige) vrijheid is (meer) stress en faalangst   1 
• Dat kan ertoe leiden dat mensen aan hun hoge verwachtingen ten onder 

(dreigen te) gaan   1 
 
Opmerking 
Alleen genoemde combinatie van antwoordelementen kan worden goedgerekend. 
 
N.b.: De laatste twee antwoordelementen blijven ongewijzigd. 
 
en 
 
Op pagina 7 van het correctievoorschrift, bij vraag 22, naast het in het 
correctievoorschrift gegeven antwoord, ook goed rekenen de volgende combinatie van 
antwoordelementen: 
 
 
Groep houding ten opzichte van 

internet en sociale media 
houding komt voort uit 

internetgebruikers nemen die (nadelen) voor 
lief 

beloning voor geneugten van 
het internet 

bedrijfsleven ze gaan aan de nadelen 
voorbij  

economische overwegingen 

overheid aarzelend angst om achterop te raken /  
tegenzin om wetten aan te 
passen 

 
Opmerking 
Alleen genoemde combinatie van antwoordelementen over “houding ten opzichte van 
internet en sociale media” en “houding komt voort uit” kan worden goedgerekend.  
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Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands vwo. 
 
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
 
 
 
 

Pagina: 426Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW-1001-a-15-2-o 

Examen VWO 

2015 
tijdvak 2 

dinsdag 16 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen.  
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald  
kunnen worden. 
 
Beantwoord de open vragen in goedlopend Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer  
dan één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1 In je hoofd 

 
Een eerste alinea van een tekst kan diverse functies hebben.  

1p 1 Welke functie heeft alinea 1, naast het wekken van de belangstelling van 
de lezer, vooral? 
A de aanleiding voor het schrijven van de tekst noemen 
B de vragen formuleren waarop de tekst antwoord geeft  
C het maatschappelijk belang van het onderwerp van de tekst 

formuleren 
D het problematiseren van een kernbegrip uit de tekst 
 
Na de inleiding (alinea 1) kan de tekst ‘In je hoofd’ door middel van 
tussenkopjes in achtereenvolgens vier delen worden onderverdeeld: 
1 Psychische problemen in een complexe samenleving 
2 Acceptatie van psychische problemen 
3 Hoge eisen voor kinderen met psychische problemen 
4 Bagatellisering van psychische problemen 

1p 2 Bij welke alinea begint deel 3 ‘Hoge eisen voor kinderen met psychische 
problemen’? 

1p 3 Bij welke alinea begint deel 4 ‘Bagatellisering van psychische problemen’? 
 

1p 4 Welke omschrijving geeft het meest duidelijk weer wat wordt bedoeld met 
de “‘maatschappelijke randen’ waar mensen terechtkunnen” (regels 46-
48)? 
Daarmee wordt bedoeld:  
A werk dat als ‘ouderwets’ gezien kan worden. 
B werk dat simpel of routinematig van aard is. 
C werk dat veelal buitenshuis plaatsvindt. 
D werk waarin voornamelijk laagopgeleiden terechtkomen. 
 
In alinea 5 staat een tegenstelling centraal. 

2p 5 Leg uit welke tegenstelling dat is. Gebruik voor je antwoord niet meer dan 
15 woorden. 
 
Functies van afzonderlijke alinea’s zijn te benoemen met begrippen als: 
definitie, gevolg, hypothese, oorzaak, oplossing, samenvatting, stelling, 
toelichting, verklaring, voorwaarde.  

1p 6 Wat is de functie van alinea 2 binnen het tekstgedeelte dat loopt van 
alinea 1 tot en met alinea 5? 
Kies voor het antwoord een van de bovengenoemde begrippen. 

1p 7 Wat is de functie van alinea 3 binnen het tekstgedeelte dat loopt van 
alinea 1 tot en met alinea 5? 
Kies voor het antwoord een van de bovengenoemde begrippen. 

1p 8 Wat is de functie van alinea 4 binnen het tekstgedeelte dat loopt van 
alinea 1 tot en met alinea 5? 
Kies voor het antwoord een van de bovengenoemde begrippen.
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In alinea 9 vind je een redenering. Deze redenering kun je met behulp van 
een aantal functiewoorden weergeven.  

3p 9 Neem de nummers van de onderstaande zinnen over en noteer 
daarachter de juiste functiewoorden. Kies uit de volgende functiewoorden:  
afweging, constatering, definitie, gevolg, nuancering, onderbouwing, 
oorzaak, overeenkomst, relativering, samenvatting, tegenwerping, 
toegeving, toelichting, voorbehoud.  
 

1  Psychische aandoeningen … wordt overschat.  
    (regels 190-193) 

 

2  Waarschijnlijk komt … ‘druk’ vinden.  
    (regels 193-196) 

 

3  Maar een … of werken. (regels 196-202)  

4  Juist het … bagatelliseren ervan.  
    (regels 202-206) 

 

 
“Dan wordt onmiddellijk de rode vlag van ‘medicalisering van normaal 
gedrag’ gehesen.” (regels 105-107) 

1p 10 Wat wordt met de geciteerde zin bedoeld? 
In zulke gevallen wordt direct 
A aandacht gevraagd voor het gesignaleerde gedrag. 
B geprotesteerd tegen medische behandeling van het gesignaleerde 

gedrag.  
C het gevaar van het gesignaleerde gedrag voor de omgeving 

benadrukt.  
D medische hulp ingeroepen om het gesignaleerde gedrag te 

behandelen. 
 

2p 11 Welke drie van de volgende beweringen zijn in overeenstemming met de 
inhoud en strekking van de tekst ‘In je hoofd’? 
1 Autisten komen terecht in beroepen waarin weinig scholing vereist is. 
2 De omgeving en degenen die ‘normaal functioneren’, dienen zich aan 

te passen aan de ‘niet normaal functionerenden’ en niet omgekeerd. 
3 Een belangrijk verschil tussen ‘normale’ en ‘niet-normale’ mensen is 

dat ‘normale’ mensen in staat zijn hun gedrag onder controle te 
houden. 

4 Het voortdurend benadrukken van het disfunctioneren van ‘niet-
normale’ mensen vergroot het probleem. 

5 Medicatie in combinatie met psychotherapie is de meest adequate 
oplossing voor kinderen met psychische problemen. 

6 Medicatie is noodzakelijk om kinderen met psychische problemen te 
helpen. 

7 Psychische aandoeningen worden vaak onderschat, omdat veel 
mensen bij zichzelf ook trekjes herkennen van zo’n aandoening. 

8 Wat ‘normaal’ is, hangt af van de omgeving waarin je verkeert. 
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1p 12 Welke bewering geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst ‘In je 
hoofd’ weer? 
A In onze huidige complexe samenleving kan het beste een aparte 

omgeving gecreëerd worden voor mensen die deze complexiteit niet 
aankunnen. 

B In onze huidige complexe samenleving moeten mensen met 
psychische aandoeningen geholpen worden door aanpassingen aan 
de omgeving en zo nodig medicatie.  

C In onze huidige complexe samenleving vallen helaas steeds meer 
mensen buiten de boot, die vroeger wél goed konden functioneren.  

D In onze huidige complexe samenleving worden psychische problemen 
steevast teruggevoerd op maatschappelijke structuren en dat moet 
veranderen. 

 
tekstfragment 1 
 

 
(…) Ten derde is de medicalisering aan de prestatiemaatschappij of no-
risk society te wijten. We accepteren geen afwijkingen van de norm of 
risico’s meer. Een kind dat niet goed presteert op school, heeft ADHD of 
een andere psychische stoornis. Het is niet vreemd dat Thea Heeren, 
bestuurder van GGZ Centraal, in de praktijk ziet dat mensen de ‘kleine 
DSM’ (een samenvatting van het grote handboek) gebruiken om te kijken 
of ze een bepaalde stoornis hebben. Kunnen ze alle criteria op een 
checklist afvinken, dan vinden ze dat ze een ziekte hebben waarvoor ze 
een behandeling moeten krijgen. In de toekomst is een gezond persoon 
waarschijnlijk iemand wiens erfelijk materiaal nog niet onderzocht is. 
Diagnoses zullen steeds vroeger gesteld worden. En we zullen eisen dat 
aan gediagnosticeerde ziektes ook iets wordt gedaan door de medici. 
Maar zullen we ons niet doodongelukkig voelen, vooral als er geen 
behandeling voor de ziekte mogelijk blijkt? Of slikken gezonde mensen 
straks pillen om zich nog beter te voelen? 
 

naar: Giovanni Wouters, ‘Farmaceuten bedenken constant nieuwe 
aandoeningen’  
uit: de Volkskrant, 13 augustus 2011  

 
 
Tussen tekst 1 en tekstfragment 1 is een overeenkomst aan te wijzen als 
het gaat om de oorzaak van het niet-functioneren van mensen. 

2p 13 Wat is de belangrijkste overeenkomst? Gebruik voor je antwoord niet 
meer dan 25 woorden. 
 
Tussen tekst 1 en tekstfragment 1 is er een verschil aan te wijzen als het 
gaat om de diagnose van psychische problemen. 

3p 14 Wat is in dit opzicht het belangrijkste verschil? Gebruik voor je antwoord 
niet meer dan 50 woorden. 
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“In de toekomst is een gezond persoon waarschijnlijk iemand wiens 
erfelijk materiaal nog niet onderzocht is.” (tekstfragment 1)  
Een kritische lezer kan in deze bewering een drogreden zien.  

1p 15 Welke van onderstaande drogredenen kan in deze bewering worden 
gezien?  
A een cirkelredenering 
B een onjuist beroep op causaliteit 
C het maken van een verkeerde vergelijking 
D het overdrijven van de gevolgen  
 
tekstfragment 2 
 

 
Hooggeachte mevrouw Schippers, 
 

(1) Misschien kunt u het ons uitleggen. Wat is het verschil tussen een 
patiënt met een manisch-depressieve stoornis en iemand die lijdt aan 
multiple sclerose? Beiden vertonen immers veranderingen in hun gedrag. 
Beide aandoeningen hebben een periodiek beloop. De beide ziekten 
treffen gelijkelijk mensen in de bloei van hun leven. (…) 
(2) Als het u niet lukt om ons het verschil tussen deze psychiatrische en 
‘somatische’ stoornissen uit te leggen, kunt u dan verduidelijken waarom 
u voorstelt om een – verhoogde – eigen bijdrage te eisen van de 
psychiatrische patiënten en niet van patiënten die lijden aan andere 
(hersen)aandoeningen? (…) 
(3) Wij kunnen uw voorstel niet anders uitleggen dan als een terugval op 
gedachtegoed waartegen Philippe Pinel, die de psychiatrische patiënt 
letterlijk en figuurlijk uit zijn ketenen bevrijdde, al meer dan tweehonderd 
jaar geleden in opstand kwam: de waan dat psychiatrische ziekten geen 
echte ziekten zouden zijn. 
 

naar: een open brief van de hoogleraren psychiatrie van de acht 
academische ziekenhuizen aan minister Edith Schippers van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
uit: NRC Handelsblad, 21 juni 2011 

 

 
Tekstfragment 2 benoemt expliciet het standpunt dat er geen verschil te 
maken is tussen lichamelijke en psychische stoornissen. De hoofdtekst 
suggereert ook dat dit verschil niet gemaakt behoort te worden. 

1p 16 Uit welke alinea van de hoofdtekst blijkt deze opvatting het sterkst?  
 
Een schrijver kan gebruikmaken van verschillende soorten argumentatie.  

1p 17 Wat voor soort argumentatie wordt gebruikt in alinea 3 van  
tekstfragment 2? 
De argumentatie in alinea 3 berust op 
A autoriteit.  
B overeenkomst.  
C voorbeeld.  
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Tekst 2 Het recht om de gordijnen te mogen sluiten 

 
De inleiding van een tekst kan verschillende functies hebben, zoals: 
1 de aanleiding voor het schrijven van de tekst noemen  
2 de hoofdgedachte van de tekst formuleren 
3 de structuur van de rest van de tekst aanduiden 
4 de vraag stellen die in de tekst beantwoord wordt 

1p 18 Welke van bovenstaande functies heeft de inleiding (alinea 1) van de 
tekst ‘Het recht om de gordijnen te mogen sluiten’ vooral?  
 
Hieronder staan in willekeurige volgorde vier tussenkopjes die in de tekst 
‘Het recht om de gordijnen te mogen sluiten’ gebruikt zouden kunnen zijn: 
1 Gebrek aan privacy  
2 Aantasting van de rechtsorde 
3 Privacy in de media  
4 Toenemende inbreuk op privacy  

1p 19 Welk van deze tussenkopjes zou het beste passen boven alinea 3?   
1p 20 Welk van deze tussenkopjes zou het beste passen boven alinea 6?  

 
2p 21 Welke drie van onderstaande functies vervult het tekstgedeelte dat 

bestaat uit alinea 5 tot en met 7 het meest? 
Het bewuste tekstdeel geeft  
1 antwoord op de vraag waarom privacy van algemeen belang is.  
2 argumenten bij de stelling dat we recht op privacy (nodig) hebben. 
3 een nuancering van het standpunt ‘Ik heb niets te verbergen’. 
4 een uitwerking van de vraagstelling met hoeveel privacy we toe 

kunnen. 
5 een weerlegging van het argument ‘Ik heb niets te verbergen’.  
6 een weerlegging van het idee dat privacy fundamenteel is voor de 

rechtsstaat. 
 
In alinea 6 wordt een argumentatie opgezet die in alinea 7 eindigt met de 
volgende conclusie: “Het onschuldbeginsel … toekomstige verdachten.” 
(regels 138-141). 
Een kritische lezer kan zich afvragen of het gerechtvaardigd is om deze 
conclusie te trekken.  

1p 22 Welke van onderstaande drogredenen kan de kritische lezer in genoemde 
argumentatie zien? 
A ontduiken van de bewijslast 
B overdrijven van de gevolgen  
C overhaaste generalisatie  
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“Een nationale DNA-database zou er mooi in passen.” (regels 124-126) 
1p 23 Waarom zou zo’n nationale DNA-database daar goed in passen? 

Omdat een nationale database 
A de pijler van de rechtsstaat op het gebied van de privacy helpt 

beschermen. 
B een efficiënt registratiemiddel is voor verzekeringsmaatschappijen en 

bedrijfsleven. 
C gegevens verzamelt die de overheid kan gebruiken als haar dat goed 

uitkomt.  
 
Uit de tekst ‘Het recht om de gordijnen te mogen sluiten’ zijn meerdere 
algemene argumenten af te leiden die vanuit het perspectief van de 
burger pleiten vóór het verzamelen van informatie door overheid en 
bedrijven. 

2p 24 Noem twee van die algemene argumenten.  
 

1p 25 Wat is de hoofdgedachte van de tekst ‘Het recht om de gordijnen te 
mogen sluiten’? 
A De attitude van de burger draagt in hoge mate bij aan het verminderen 

van privacy.  
B De informatie die overheid en bedrijven vergaren, geeft deze te veel 

macht over mensen.  
C Het recht op privacy is voor de media een nieuwsitem dat niet serieus 

genomen wordt. 
D Inperking van het recht op privacy is noodzakelijk om onze veiligheid 

te garanderen. 
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tekstfragment 3 
 

 
Volgens mij is de overheid volledig doorgeslagen. Zij wil steeds meer 
informatie verzamelen, want volledige doorzichtigheid en controle op de 
burgers is uiteindelijk het ideaal van iedere staatsmachthebber. De staat 
lijkt een wezenlijk autonoom machtsorgaan dat een eigen dynamiek kent. 
De burgers worden door de overheid gezien als potentieel gevaarlijk en 
gericht tegen de gevestigde ‘orde’. Democratie is het middel bij uitstek om 
de burger stoom te kunnen laten afblazen. Maar voor een staat zonder de 
machtsintentie op controle van de burger kan niet worden gekozen. 
Het recht op ‘privacy’ functioneert nog slechts als illusie, aangezien alles 
in naam van de Staat al te weten valt over de burger. De techniek zal 
deze ontwikkeling nog verder perfectioneren. De discussie over privacy is 
slechts een achterhoedegevecht. 
 

naar: een blog op internet, www.nrc.nl, Marius van Huygen in reactie 
op Jensma 

 
 

5p 26 Welke twee verschillen ten opzichte van het vraagstuk van de privacy zijn 
er tussen de inhoud van tekstfragment 3 en de inhoud van de hoofdtekst 
‘Het recht om de gordijnen te mogen sluiten’? Benoem per verschil beide 
zienswijzen. Gebruik voor je antwoord niet meer dan 80 woorden.  
 
 

Tekst 3 Ik heb niets te verbergen  

 
Het middendeel van de tekst ‘Ik heb niets te verbergen’ bestaat uit de 
alinea’s 3 tot en met 8.  

1p 27 Welk kopje past het beste boven dit middendeel? 
A De bureaucratische overheid  
B Opvattingen over privacy 
C Sterke en zwakke argumenten 
D Veiligheid boven privacy 
 
Het slot van de tekst ‘Ik heb niets te verbergen’ bestaat uit de alinea’s 9 
en 10.  

1p 28 Welk kopje past het beste boven het slot van deze tekst? 
A Bescherming van het individu garanderen 
B Data-opslag aan banden 
C De burger als beklaagde 
D Democratische principes respecteren  
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Functies van tekstdelen zijn te benoemen met begrippen als: advies, 
afweging, constatering, definitie, gevolg, onderbouwing, oplossing, 
samenvatting, toelichting, verklaring, voorbehoud.  

2p 29 Welke twee van bovengenoemde functies vervult het tekstdeel van alinea 
9 en 10 ten opzichte van de rest van de tekst ‘Ik heb niets te verbergen’?  
 

1p 30 Van wat voor soort argumentatie wordt hoofdzakelijk gebruikgemaakt in 
alinea’s 6 tot en met 8 van de tekst ‘Ik heb niets te verbergen’? 
van argumentatie op basis van  
A causaliteit 
B feiten  
C gezag 
D vergelijking 
 

2p 31 Welke twee van onderstaande beweringen zijn in overeenstemming met 
de inhoud en strekking van de tekst? 
1 De burger is tolerant tegenover de informatie verzamelende overheid, 

omdat hij sterk vertrouwt op de veiligheid die de overheid hem biedt.   
2 De vergelijking met de rechtbank wordt gemaakt om aan te geven dat 

de overheid onterecht allerlei persoonlijke gegevens verzamelt.  
3 Het belangrijkste bij privacy is dat je als burger zaken die anderen 

niets aangaan, altijd geheim moet kunnen houden.  
4 Het is de taak van de overheid om na een zorgvuldig debat te komen 

tot adequate regelgeving met betrekking tot het verzamelen van 
persoonlijke gegevens.  

5 In een samenleving waarin de veiligheid onder druk staat, kiest de 
burger toch eerder voor privacy dan voor veiligheid.  

6 Onbedoeld vergroot de overheid met privacyschendingen haar macht 
over burgers.  

 
In alinea 7 wordt gesteld: “Het bureaucratisch gegenereerde profiel begint 
de persoon te overwoekeren”. (regels 104-106) 

2p 32 Leg uit wat met deze beeldspraak wordt bedoeld. Gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden.  
 
De strekking van de tekst ‘Ik heb niets te verbergen’ kan worden 
samengevat door de volgende zin met twee voorwaarden aan te vullen. 
“Privacy mag ondergeschikt zijn aan veiligheid wanneer de burger …” 

2p 33 Vat bedoelde twee voorwaarden samen. Gebruik voor je antwoord niet 
meer dan 25 woorden.  
Bij overschrijding van het maximum aantal woorden vindt puntenaftrek 
plaats. 
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Vragen die betrekking hebben op tekst 2 en tekst 3 gezamenlijk  

 
Hieronder staan vijf uitspraken over de teksten ‘Het recht om de gordijnen 
te mogen sluiten’ (tekst 2) en ‘Ik heb niets te verbergen’ (tekst 3). 

2p 34 Welke drie van onderstaande uitspraken zijn juist? Noteer de nummers. 
1 Beide teksten hebben als onderwerp: de invloed van privacy-

wetgeving op de veiligheid. 
2 De teksten hebben een verschillend doel: de tekst ‘Het recht om de 

gordijnen te mogen sluiten’ (tekst 2) heeft een betogend karakter, 
terwijl de tekst ‘Ik heb niets te verbergen’ (tekst 3) een uiteenzettend 
karakter heeft. 

3 In beide teksten wordt een groot belang gehecht aan de rechten van 
de burger die door het verzamelen van data gevaar lopen. 

4 In beide teksten wordt er bij de argumentatie sterk geleund op 
argumenten die ontleend worden aan autoriteiten en op morele 
argumenten.  

5 In beide teksten wordt ingegaan op de vraag ‘Wat is privacy in een 
democratische samenleving?’  

 
In beide teksten wordt een beeld geschetst van wat er gebeurt als de 
individuele privacy niet meer gerespecteerd wordt.  

3p 35 Welke twee gevolgen kan het volgens beide teksten voor de burger 
hebben wanneer de privacy niet meer gerespecteerd wordt? Gebruik voor 
je antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
Beide teksten gaan over privacy, maar beide teksten proberen een 
antwoord te geven op een andere hoofdvraag. 

3p 36 Formuleer voor elk van de teksten de hoofdvraag waarop de tekst het 
antwoord geeft. Gebruik voor je antwoord niet meer dan 60 woorden. 
 
In het slot van de tekst ‘Ik heb niets te verbergen’ (tekst 3) wordt 
aangegeven dat de overheid de taak heeft te zorgen voor transparantie 
van en toezicht op de verzamelde gegevens door de overheid. 

1p 37 Citeer uit alinea 4 tot en met 7 van de tekst ‘Het recht om de gordijnen te 
mogen sluiten’ (tekst 2) de zin die deze visie bevestigt. 
 
In de tekst ‘Het recht om de gordijnen te mogen sluiten’ (tekst 2) wordt 
gesproken over de condition humaine. (regel 80) 

2p 38 Geef uit de tekst ‘Ik heb niets te verbergen’ (tekst 3) een viertal concrete 
voorbeelden van aantasting van deze condition humaine. 
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Tekst 4 Leden van een kleine wereld  

 
In alinea 2 en 3 staat een redenering op basis van oorzaak en gevolg. 

3p 39 Vat de redenering uit alinea 2 en 3 samen in de vorm van onderstaand 
schema. 
 

Oorzaak Wonen op een klein eiland 

Direct gevolg  

Twee gevolgen  
van het directe gevolg 

- 
-  

 
In alinea 4 staat een paradox: “de verarming die we als maatschappij 
oogsten nu we zo lang al proberen ons te verrijken”. (regels 53-55) 

4p 40 Leg deze paradox uit. Gebruik voor je antwoord niet meer dan 40 
woorden. 
 
“Een duurzaam verschil is misschien wel dat mensen op een eiland zich 
meer richten op het spel en de medespelers dan op de knikkers.”  
(regels 67-70) 

2p 41 Leg deze metafoor uit. Gebruik voor je antwoord niet meer dan  
30 woorden. 
 

1p 42 Wat wordt bedoeld met het woord ‘Eindelijk’ in de laatste zin? 
A De mens zoekt al heel lang naar een samenleving die lijkt op een 

vereniging. 
B Het is een lust om te ontdekken dat er een maatschappij is die lijkt op 

een vereniging.  
C Het is moeilijk om mensen de attitude bij te brengen die nodig is in 

een vereniging. 
D Het kost veel tijd om een samenleving te maken die lijkt op een 

vereniging. 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 

In je hoofd  
 
(1) De Amerikaanse psychiater Allen 
Frances heeft wekelijks een vreetbui, 
vergeet regelmatig namen en huis-
sleutels en is niet los te weken van 
zijn smartphone. Frances, beroemd 5 

om zijn kruistocht tegen het hand-
boek voor de psychiatrie (de DSM-5) 
en auteur van het boek Terug naar 
normaal, maakt er elke lezing weer 
grapjes over. Hij vertelt dan dat hij 10 

zelf volgens de criteria van dat hand-
boek ook aan allerlei stoornissen 
lijdt. Wat hij daarbij niet vertelt, is dat 
hij ‘nee’ kan zeggen op de drie 
vragen die elke psychiater of klinisch 15 

psycholoog moet stellen als iemand 
met klachten op zijn spreekuur ver-
schijnt. Lijd je zelf of lijdt je omgeving 
onder je gedrag? Lukt het je niet om 
te doen wat je wilt? Heb je professio-20 

nele hulp nodig? Drie vragen waarop 
heel wat anderen ‘ja’ moeten zeggen. 
Zij hebben zo’n groot probleem dat 
ze niet in staat zijn sociaal en 
maatschappelijk mee te doen. Om 25 

normaal te doen dus. Je gedrag, je 
gevoelens en je zelfbeeld moeten 
ertoe leiden dat je kunt doen wat je 
graag zou willen doen. Anderen 
zouden je niet moeten uitsluiten, 30 

omdat je te veel afwijkt van wat zij 
normaal vinden. 
(2) Wat psychisch normaal is, was 
altijd al ingewikkeld. De identiteit van 
mensen is daarbij namelijk in het 35 

geding. Iedereen wil graag ‘zichzelf’ 
kunnen zijn en dat verhoudt zich 
soms lastig tot wat maatschappij en 
omgeving van ons verwachten. Maar 
nu is ook nog de maatschappij 40 

complexer geworden en zij stelt 
hogere eisen aan onze psyche. De 

normen zijn verscherpt en daardoor 
kost het meer mensen moeite om 
zich normaal te gedragen. 45 

(3) Er zijn nauwelijks nog ‘maat-
schappelijke randen’ waar mensen 
terechtkunnen die die complexiteit 
niet aan kunnen. De lompenboer rijdt 
allang niet meer door de straten, de 50 

scharensliep zie je hoogst zelden en 
de schoorsteenveger meldt op zijn 
site dat hij gebruikmaakt van ‘de 
nieuwste technieken en mogelijk-
heden’. Ook de schoonmaker moet 55 

verstand hebben van apparaten; 
alleen maar een beetje bezemen, is 
er allang niet meer bij. Veel lichame-
lijk werk bij de boer op het land en in 
de fabriek is overgenomen door 60 

machines en ook allerlei eentonige 
werkzaamheden – vaak fijn om te 
doen voor mensen met autisme – zijn 
geautomatiseerd. Het is moeilijk 
voorstelbaar dat iemand er plezier 65 

aan zou kunnen beleven brieven te 
sorteren, maar voor laaggeschoolden 
met autisme is dat heel bevredigend 
werk. Tegenwoordig lezen ‘digitale 
ogen’ de adressen met een snelheid 70 

waar geen mens tegenop kan. 
(4) Cognitieve, sociale en emotionele 
vaardigheden zijn in onze moderne 
kennis- en diensteneconomie steeds 
belangrijker geworden om mee te 75 

kunnen komen. Ben je op die punten 
kwetsbaar, dan komt dat nu eerder 
aan het licht dan vroeger. Het kost 
meer moeite om normaal te kunnen 
functioneren. 80 

(5) Tegelijk leven we in een samen-
leving waarin tegen psychische 
klachten heel anders wordt aange-
keken dan tegen fysieke problemen. 
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We vinden het normaal dat we alles 85 

in het werk stellen om ziekte en 
gebrek op afstand te houden. We 
prikken en slikken om ziekten te 
vermijden en we doen mee aan 
bevolkingsonderzoeken om een 90 

ziekte als kanker vroegtijdig op te 
sporen. We vinden het geen punt als 
honderd mensen een medicijn ge-
bruiken dat slechts voor een van hen 
een beroerte of hartaanval voorkomt, 95 

zoals bij cholesterolverlagers het 
geval is. Wat ons lichaam betreft, 
nemen we geen enkel risico. Dat al 
onze fysieke klachten serieus worden 
genomen en dat we hulp inroepen 100 

om ervan af te komen, vinden we 
normaal. Maar worstelen we met 
psychische problemen, dan is er juist 
sprake van grote terughoudendheid. 
Dan wordt onmiddellijk de rode vlag 105 

van ‘medicalisering van normaal 
gedrag’ gehesen. Bij kinderen 
gebeurt dat extra snel.  
(6) Historica Angela Crott stelt dat 
veranderingen in de samenleving hun 110 

weerslag hebben op het onderwijs en 
daardoor vaak onterecht leiden tot de 
diagnose ADHD1). Dat was vroeger 
wel anders, impliceert de titel van 
haar proefschrift Van hoop des 115 

vaderlands naar ADHD’er. Onze 
hersenen moeten in de complexe 
samenleving op topsnelheid draaien 
en dat begint al in de vroege jeugd. 
Jongeren volgen eerder en langer 120 

onderwijs – ook de jongeren die 
vroeger de hele les achterstevoren 
op hun stoel zaten, spijbelden, op de 
achterste rij zaten te klieren en vanaf 
hun veertiende de school voor gezien 125 

hielden. Zij moeten in groepsverband 
taken uitvoeren waarvoor eigen initia-
tief en planningsvermogen belangrijk 
zijn, zowat de hele dag netjes op een 
stoel blijven zitten en met een beetje 130 

pech ook nog kringgesprekken 

voeren. Voor sommige kinderen is 
dat moeilijk. Zij hebben extra hulp 
van de leerkracht nodig om aan die 
eisen te kunnen voldoen. Er zijn ook 135 

kinderen die tegen de grenzen van 
hun kunnen oplopen. Zij zijn extreem 
ongedurig en krijgen het niet voor 
elkaar zich langere tijd te concen-
treren. Hun gedachten schieten alle 140 

kanten op en hun lichaam wil maar 
niet rustig worden. 
(7) Vroeger kregen zulke ‘onhandel-
bare’ kinderen slaag en straf, werden 
ze om de haverklap de klas uitge-145 

stuurd, op school gepest en sociaal 
geïsoleerd. Dat werd toen wellicht 
normaal gevonden, maar dat willen 
we niet meer. Tegenwoordig stellen 
de meeste opvoeders wel grenzen, 150 

maar leggen ze ook uit waarom en 
proberen ze samen met het kind 
diens problemen op te lossen. Dat 
lukt alleen niet altijd, zelfs niet als 
opvoeders en kind dat allebei graag 155 

willen. Waarom niet? Omdat, een-
voudig gezegd, het kind zichzelf ver-
schrikkelijk in de weg zit. Het krijgt 
zijn impulsiviteit, chaos en angst niet 
onder controle, ook niet samen met 160 

zijn ouders. Psychotherapie, of 
psychotherapie met medicatie, kan 
daarbij vaak wel helpen. Zo krijgt het 
de kans om gewoon mee te doen: 
aan de les op school, aan het spelen 165 

met klasgenootjes op het schoolplein 
en aan het verjaardagsfeestje bij een 
vriendje thuis.  
(8) In allerlei lagen in de maatschap-
pij worden psychische aandoeningen 170 

niet serieus genomen. Ouders van 
‘moeilijke kinderen’ krijgen ondanks 
hun inspanningen vaak het verwijt 
dat ze lui en gemakzuchtig zijn en 
hun kind ‘drogeren’ met een pilletje in 175 

plaats van het op te voeden. Som-
mige pedagogen zijn er ook als de 
kippen bij om psychische aandoe-
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ningen te reduceren tot ‘opvoedings-
problemen’. Zelfs op ministerieel 180 

niveau worden psychische aandoe-
ningen miskend. De huidige minister 
van Volksgezondheid, Edith 
Schippers, vindt dat je sommige 
dingen die bij het leven horen veel 185 

meer ‘in je eigen sociale kring moet 
zien uit te vogelen’ en dat je pas een 
beroep op de gezondheidszorg moet 
doen als je echt last hebt van ziekte. 
(9) Psychische aandoeningen worden 190 

onderschat en de zelfredzaamheid 
van mensen met zulke aandoeningen 
wordt overschat. Waarschijnlijk komt 
dat, doordat ook normale mensen 
weleens ‘een dipje’ hebben of zich-195 

zelf ‘druk’ vinden. Maar een dipje is 
geen depressie die je lam slaat en 
alles wat je doet, denkt en voelt 
inktzwart kleurt. Druk zijn is iets 
anders dan de hele dag rondlopen 200 

met een hoofd vol herrie, waardoor je 
niet kunt leren of werken. Juist het 
vermeende begrip van iemands 
problemen – ‘ik herken het, ik heb 
dat ook weleens’ – leidt tot het 205 

bagatelliseren ervan.  
(10) Wat psychische aandoeningen 
onderscheidt van alledaagse proble-
men, is hun invaliderende werking. 

Het zou normaal moeten zijn om 210 

mensen die ‘niet normaal’ zijn, de 
kans te geven mee te doen. Niet door 
hun psychische ballast te ontkennen 
of er geringschattend over te doen, 
maar door hun omgeving aan te 215 

passen en henzelf niet te stigma-
tiseren. Voor kinderen met ADHD 
kan meer structuur in het onderwijs 
helpen, een prikkelarm leslokaal en 
meer mogelijkheden om ‘uit te razen’. 220 

Volwassenen met autisme kunnen 
baat hebben bij zelfstandig werk 
waarbij oog voor detail belangrijk is 
en het sociale verkeer minimaal is. 
Maar een aangepaste omgeving is 225 

vaak niet dé oplossing voor hun 
problemen, maar een onderdeel 
daarvan. 
(11) Mensen met een lichamelijk 
gebrek krijgen een bril, een kunst-230 

knie, een spraakcomputer of een 
pacemaker om zo goed mogelijk te 
kunnen doen wat ze graag willen, en 
zo min mogelijk afhankelijk te zijn 
van anderen. Mensen met een 235 

psychische aandoening verdienen 
psychotherapeutische hulp en zo 
nodig medicatie om hetzelfde te 
bereiken.

 
naar: Malou van Hintum  
uit: de Volkskrant, 6 juli 2013 
 

 
 

noot 1 Met de term ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) wordt een cluster aan 

symptomen aangeduid dat in meer of mindere mate belemmerend werkt bij het 

dagelijks maatschappelijk functioneren. Kenmerkend voor ADHD zijn impulsief gedrag, 

concentratieproblemen, rusteloosheid en leermoeilijkheden.  
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Tekst 2 

 

Het recht om de gordijnen te mogen sluiten 
 
(1) Het ergste wat je over iemand te 
weten kan komen, is alles. Als het 
over privacy gaat, is dat mijn favo-
riete citaat. Het is van Bert Jaap 
Koops, hoogleraar regulering van 5 

technologie in Tilburg. Ik kon het 
alleen niet op tijd in mijn hersenpan 
vinden, toen ik dinsdag bij het 
opiniërend televisieprogramma De 
Wereld Draait Door aan tafel mocht 10 

zitten. Daar ging het over het nut 
van, nota bene, een nationale DNA-
database, waarin iedere burger ver-
plicht wordt geregistreerd ten dienste 
van de opsporing. Het is een idee 15 

van Peter R. de Vries, ooit omarmd 
door een Rotterdamse politiechef. 
Die werd teruggefloten door de 
minister wegens ‘doorgeslagen 
denken’. Maar in de roes van het 20 

opsporingssucces in de zaak 
Vaatstra1) ging het deze week 
crescendo. Die arrestatie kwam na 
een beperkt, goed omschreven, 
regionaal en vrijwillig DNA-25 

onderzoek. Dus waarom niet even 
doorpakken naar een nationale ver-
plichte DNA-registratie? Althans, dat 
was de teneur in de (sociale) media. 
Of ik voor het tv-debat maar even 30 

aan de rem wilde komen hangen. 
Privacy neemt in razend tempo af.  
Je draagt er allemaal vrijwillig aan bij 
met Facebook, LinkedIn en Twitter. 
(2) Waar is privacy ook alweer goed 35 

voor? Soms ben ik het zelf ook even 
kwijt. Ik sloeg er Koops’ oratie uit 
2006 over tendensen in opsporing en 
technologie op na. Dat was een 
helder verhaal over het uitdijende 40 

strafrecht, de voortdenderende 
technologie en de transparante 

burger die permanent bewaakt, ge-
volgd en geregistreerd wordt. Die laat 
zich dit vooralsnog aanleunen. Albert 45 

Heijn voorspelt je boodschappen, 
Google weet wat je gaat zoeken, de 
NS kent je reisgedrag, de telecom-
providers onthouden je bel- en 
internetgegevens, de bank en de 50 

KLM laten de staat (en de VS) mee-
kijken in je geld- en reisverkeer, 
Facebook onthoudt alle gezichten en 
je gsm weet waar je bent. De fiscus 
wist sowieso alles al. De politie ont-55 

vangt straks live-beelden van alle 
bewakingscamera’s. Op Schiphol 
kijkt de bodyscan even onder je 
kleren. Je paspoort bevat je vinger-
afdrukken en irisscan. Het houdt niet 60 

op. 
(3) De vraag is inmiddels met hoe 
weinig privacy we toe kunnen. Waar 
ligt de ondergrens? Welke inbreuk 
accepteren we echt niet? Het 65 

elektronisch patiëntendossier was 
dus voor de burger een brug te ver. 
Net als een reality-tv-programma met 
heimelijke beelden van gewonden op 
de Eerste Hulp. Ook de kilometer-70 

heffing met kijkkastje kwam er niet. 
Over het biometrische paspoort ont-
stond ongenoegen, maar niet genoeg 
om het af te blazen. Het argument  
‘ik heb niks te verbergen’ heeft de 75 

overhand. 
(4) Ik vind dat Koops mijn reserve het 
best verwoordt. Voor hem is privacy 
een essentieel onderdeel van de 
condition humaine2), het mens zijn. 80 

Er moet ergens in je leven een plek 
zijn waar je niet wordt bespied. Waar 
je alleen met jezelf kunt zijn of intiem 
met een ander. Waarover je geen 
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verantwoording schuldig bent en 85 

waar je vrij bent van andermans 
morele oordelen. Waar je 
onbevangen jezelf kunt zijn en 
geheimen kunt koesteren en 
ongezien in je dagboek kunt schrij-90 

ven. Privacy is daarvoor de waar-
borg. In een rechtsstaat mag je ervan 
uitgaan dat de burger niet wordt 
achtervolgd door verouderde of foute 
informatie en het recht heeft om 95 

informatie te laten wissen of te laten 
verlopen. In een rechtsstaat mag een 
burger opnieuw beginnen. Zijn 
handelen mag ook vergeten worden. 
(5) Privacy is een waarborg om de 100 

macht van de staat in toom te hou-
den, zegt Koops. Het zorgt ervoor dat 
de overheid niet alles weet en alles 
kan en dat de overheid de burger niet 
controleert op oneigenlijke gronden. 105 

De privacynorm “maakt het mogelijk 
om naar eigen keuze in relaties met 
andere mensen jezelf bloot te geven 
of je gedekt te houden”. Als er in 
concrete situaties een veiligheids-110 

belang is of een ander algemeen 
belang dat inbreuk rechtvaardigt, dan 
kan dat, mits omkleed met beper-
kingen. Maar als er onverhoopt “geen 
algemeen vangnet van privacy meer 115 

over is, dan is het alleen nog de 
macht van anderen die bepaalt welke 
keuzen je kunt maken in je leven”. 

(6) Privacy is een pijler van de 
rechtsstaat. Zonder privacy belanden 120 

we in een strafrechtstaat waarin de 
burger is onderworpen aan de 
informatiemacht van de overheid of 
het bedrijfsleven. Een nationale 
DNA-database zou er mooi in pas-125 

sen. Koops wees er al op dat we in 
feite nu een paradigmawisseling 
beleven. Ooit verzamelde de staat 
alleen informatie die aantoonbaar 
nodig is voor de opsporing. “Tegen-130 

woordig is het uitgangspunt bijna: 
zoveel mogelijk informatie verzame-
len en als blijkt dat informatie niet 
relevant is, kan deze worden weg-
gegooid (of bewaard voor latere 135 

doeleinden, want wie wat bewaart die 
heeft wat).” 
(7) Het onschuldbeginsel is dan 
definitief geschorst. De bevolking 
bestaat alleen nog uit verdachten of 140 

toekomstige verdachten. Tussen een 
medisch bevolkingsonderzoek en een 
strafrechtelijk sporenonderzoek is 
dan niet veel verschil. Zelfde data-
base, andere vraag. Verzekeraars 145 

zouden als eerste toegang willen, 
stel ik me voor. Of je een baan krijgt, 
een verzekering, een hypotheek – 
het is nu al vaak de vraag hoe het 
antwoord uit de talloze databases is 150 

samengesteld.

 
naar: Folkert Jensma  
uit: NRC Handelsblad, 24 & 25 november 2012 
 

 

noot 1 De zaak Vaatstra betreft een moordzaak die pas na jaren werd opgelost dankzij 

grootschalig DNA-onderzoek. 

noot 2 Met de term condition humaine (ontleend aan de titel van een werk van de Franse 

denker Malraux uit 1933) wordt geduid op algemeen-menselijke kenmerken zoals 

honger en dorst, pijn, eenzaamheid en dood. 
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Tekst 3  

 

Ik heb niets te verbergen  
 
(1) Het zorgen voor veiligheid is een 
kerntaak van de staat. Die veiligheid 
staat door de snelle ontwikkeling van 
technologie aan alle kanten onder 
druk. Op internet zijn met één muis-5 

klik grote hoeveelheden informatie 
voor individuen en veiligheids-
diensten beschikbaar. Het verzame-
len ervan is daarmee een prominent 
aspect geworden van het werk van 10 

veiligheidsdiensten. Dat is begrijpe-
lijk. Sterker nog, het zou nalatig zijn 
wanneer zij deze informatiebronnen 
links zouden laten liggen. 
(2) Toch is er veel ophef over het 15 

Prism-programma1). Veel reacties 
waren simplistisch en schematisch. 
Tegenover het bekende ‘Big Brother’-
argument (‘De politiestaat is op 
komst!’) staat geheid de al even 20 

oppervlakkige reactie ‘maar ik heb 
toch niets te verbergen’. De relatie 
tussen privacy en veiligheid wordt in 
louter zwart-wittegenstellingen ge-
schetst. Maar hoe verhoudt privacy 25 

zich echt tot veiligheid? 
(3) In het beroemde essay I’ve got 
nothing to hide and other 
misunderstandings of privacy richt de 
Amerikaanse hoogleraar recht en 30 

privacydeskundige Daniel Solove 
zich op dit veel geopperde argument. 
Mensen die zich niet druk maken, 
zeggen: “Ik heb niets te verbergen.” 
Die redenering reduceert volgens 35 

Solove privacy tot iets van minimale 
waarde, wat in een strijd met veilig-
heid altijd het onderspit delft. In haar 
meest extreme vorm is de weerleg-
ging echter eenvoudig: iedereen 40 

heeft wel iets te verbergen. Probeer 
maar eens de vraag: “Vind je het 

goed als ik naaktfoto’s van jou 
verspreid?” 
(4) In discussies over veiligheid ligt 45 

het vaak genuanceerder. Het gaat 
dan volgens Solove niet over alle 
persoonlijke informatie, maar slechts 
over het type informatie dat over-
heden zullen verzamelen, zoals over 50 

internetactiviteiten. De inbreuk op 
privacy is dan minimaal en het 
gevaar van terrorisme van veel groter 
belang – ‘Ach, die controle op die 
paar e-mailtjes die ik verstuur. Als ik 55 

daar een aanslag mee kan 
voorkomen?’ In deze vorm is ‘Ik heb 
niets te verbergen’ een sterk 
argument. Het veronderstelt dat 
privacy alleen maar gaat over het 60 

verhullen van iets slechts waarvan 
we niet willen dat anderen het weten 
of dat anderen niets aangaat. Maar 
de discussie over privacy kan dan 
verzanden in een debat over wat 65 

mensen wel en niet geheim mogen 
houden. 
(5) Solove stelt dat privacy meer is 
dan een recht op geheimhouding. 
Privacy omvat allerlei verschillende 70 

zaken die samengaan met juist en 
onjuist gebruik van persoonlijke 
informatie. Stel dat iemand wordt 
begluurd door de buurman – zelfs 
wanneer er geen geheimen aan het 75 

licht komen, wordt dit als eng ervaren 
en als een inbreuk op de privacy. 
Daarnaast zijn er nog andere vormen 
van schendingen van privacy zoals 
chantage en het onjuist gebruik van 80 

persoonlijke gegevens. Zelfs het 
bijhouden van grote persoonlijke 
dossiers door overheden kan uit-
eindelijk iemands privacy schenden. 
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(6) Door privacy te benaderen als 85 

iets breders dan alleen ‘garanderen 
van geheimhouding’ blijkt, dat er 
diverse problemen kunnen ontstaan. 
Als de overheidsbureaucratie 
persoonlijke informatie gebruikt om 90 

belangrijke beslissingen te nemen 
over burgers, maar die burgers geen 
inspraak hebben in hoe deze infor-
matie wordt gebruikt, kan dat leiden 
tot machteloosheid en kwetsbaarheid 95 

van het individu. 
(7) De gevaren die samenhangen 
met grootschalige dataverzameling 
zijn daarom vooral zaken als onver-
schilligheid, dwalingen, misbruik, 100 

onmacht en gebrek aan transparantie 
en verantwoording. Er zijn mensen 
onterecht op een zwarte lijst beland. 
Het bureaucratisch gegenereerde 
profiel begint de persoon te over-105 

woekeren, zoals terrorisme-
deskundige Beatrice de Graaf 
onlangs nog in haar oratie stelde. 
(8) Privacy hangt samen met het 
weerbaar maken van de burger. Het 110 

beschermt de persoonlijke integriteit 
en waardigheid. Als iemand geredu-
ceerd wordt tot bepaalde gemonitor-

de gedragspatronen, moet hij in elk 
geval tegen die categorisering in 115 

beroep kunnen gaan. 
(9) Discussies zoals die nu vaak 
worden gevoerd over privacy versus 
veiligheid, raken zelden de kern. Het 
gaat niet om de vraag of overheden 120 

wel of geen persoonlijke data mogen 
verzamelen en analyseren. Het gaat 
om het staatsrechtelijk fundament 
onder die taakstelling: het garande-
ren van toezicht, transparantie, het 125 

afleggen van rekenschap. 
(10) Deze waarden moeten de plaats 
in het debat innemen van het ‘ik-heb-
niets-te-verbergen’-argument dat 
slechts bepaalde problemen omtrent 130 

privacy benoemt, maar andere onder 
het tapijt schuift. Een samenleving 
waarbinnen deze fundamentele 
waarden en daarmee de bescher-
ming van privacy niet worden 135 

bediscussieerd, is als een rechtbank 
waar het risico bestaat dat iemand 
terechtstaat maar geen mogelijkheid 
heeft in beroep te gaan, het bewijs 
niet mag inzien en die ook na het 140 

uitzitten van de straf het stempel 
‘verdacht’ blijft houden.

 
naar: Daan Weggemans 
uit: Trouw, 25 juni 2013 
 

 
 

noot 1 Prism is een programma dat sinds 2007 door de Amerikaanse afluisterdienst National 

Security Agency (NSA) wordt gebruikt om internationaal inlichtingen te vergaren uit 

gegevens van internet. De onthulling ervan in juni 2013 riep veel protest op en de 

Amerikaanse regering werd beschuldigd van illegale afluisterpraktijken. 
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Tekst 4 

 

Leden van een kleine wereld 
 
(1) Even leven op Vlieland. Het her-
opende mijn ogen. Dit Waddeneiland 
leeft van toeristen. Toch is het be-
paald niet wat je je voorstelt bij een 
vakantieparadijs. Er zijn geen 5 

resorts, geen door handdoeken bezet 
gehouden ligbedden en geen bedie-
ning op het strand. Er is nog veel 
meer niet: geen stad, geen snelweg, 
geen winkelcentrum, geen disco’s, 10 

geen kantoren en (bijna) geen auto’s. 
Maar het allerbelangrijkste wat hier 
ver te zoeken is, dat is haast. Wat 
het ontbreken van haast met mensen 
doet, is wel bijzonder – ik was het 15 

bijna vergeten.  
(2) In feite heerst op zo’n klein eiland 
een vorm van schaarste. Je bent 
aangewezen op dat wat je er kunt 
krijgen. In de stad kun je als je niet 20 

precies vindt wat je zoekt, nog om-
rijden om het elders te halen. ‘Elders’ 
betekent hier: anderhalf uur varen 
met een boot die niet vaker dan drie 
keer per dag gaat. Het zoeken van 25 

een alternatief voor wat je hier kunt 
krijgen, kost je dus al gauw een halve 
dag of meer. Deze schaarste leidt tot 
bekende vormen van duurzaamheid: 
inventiviteit in het vinden van oplos-30 

singen met wat wél voorhanden is, 
zuinig zijn op je spullen en niet 
kiezen voor goedkoop maar voor 
degelijk – wel nodig met al dat zout, 
zand en water.  35 

(3) Dan is er nog een andere eiland-
eigen component. Iedereen weet dat 

je inventief en zuinig op je spullen 
moet zijn. Mensen helpen elkaar om 
dat te bereiken, ieder vanuit zijn 40 

eigen expertise, zodat ‘we’ het heel 
houden. Het is niet vanuit een 
socialistische gedachte en ook niet 
uit economische noodzaak. Het voelt 
meer als de ervaring dat je maar 45 

beter elkaar een beetje kunt helpen, 
want dan kom je samen verder. 
(4) En zo, van de andere kant van de 
Waddenzee bekeken, lijkt het opeens 
bizar dat normaal gesproken elk ge-50 

sprek over extra aandacht of service 
direct leidt tot discussies over geld. 
Dat is de verarming die we als 
maatschappij oogsten nu we zo lang 
al proberen ons te verrijken door 55 

efficiënter te worden en door ons te 
concentreren op onze kerntaken. 
Waarom streven we er eigenlijk naar 
dat alles wordt afgerekend, dat elke 
inspanning ook omzet is?  60 

(5) Overal zijn er ‘regels van het 
spel’, in Nederland, in de Randstad 
en op Vlieland. De regels verschillen 
maar weinig. Toch ervaar ik dit eiland 
als een anders werkende wereld, niet 65 

heilig, niet beter, wel leerzaam en 
mooi. Een duurzaam verschil is mis-
schien wel dat mensen op een eiland 
zich meer richten op het spel en de 
medespelers dan op de knikkers. 70 

Eindelijk een samenleving die zich 
een beetje gedraagt als een 
vereniging. 

 
naar: Huibrecht Bos  
uit: VM Verenigingsmanagement, september 2012
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsing en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 
 
 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.  
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 71 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en 
grammaticale oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of 
zelfs fout door wordt. 

2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een 
antwoord geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige 
overschrijding, binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra 
deelscore van 1 scorepunt toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 In je hoofd 
 

 1 D 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 6 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 8 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• de aanpak van fysieke problemen tegenover die van psychische 

problemen 1 
• een volledig juist antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 
Opmerking 
Het noemen van alleen de tegenstelling fysiek – psychisch niet goed 
rekenen. 
 

 6 maximumscore 1 
toelichting 
 

 7 maximumscore 1 
oorzaak 
 

 8 maximumscore 1 
samenvatting 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 3 
 
1  (Psychische aandoeningen … wordt overschat.  
    (regels 190-193)) 

constatering 

2  (Waarschijnlijk komt … ‘druk’ vinden.  
    (regels 193-196)) 

oorzaak 

3  (Maar een … of werken. (regels 196-202)) tegenwerping 
4  (Juist het … bagatelliseren ervan.  
    (regels 202-206)) 

toelichting 

 

indien vier elementen goed benoemd 3 
indien drie elementen goed benoemd 2 
indien twee elementen goed benoemd 1 
indien een of geen element goed benoemd 0 
 

 10 B 
 

 11 maximumscore 2 
bewering 3, 7 en 8 
 

indien drie elementen goed benoemd 2 
indien twee elementen goed benoemd 1 
indien een of geen element goed benoemd 0 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Beide teksten geven aan dat veranderingen in de maatschappij ervoor 

hebben gezorgd dat een aantal mensen nu niet goed functioneert 1 
• een volledig juist antwoord, niet langer dan 25 woorden 1 
 

Opmerking 
Het antwoord ‘Beide signaleren een toename van ADHD’ niet goed rekenen. 
 

 14 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Tekst 1 geeft aan dat er bij veel mensen ten onrechte grote 

terughoudendheid bestaat als het gaat om de onderkenning en 
behandeling van psychische problemen 1 

• terwijl tekstfragment 1 beweert dat mensen steeds vaker hun 
psychische problemen als behandelbaar probleem diagnosticeren 1 

• een volledig juist antwoord, niet langer dan 50 woorden 1 
 
ook goed 
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 VW-1001-a-15-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• Tekst 1 geeft aan dat psychische problemen net zo goed behandeld 
moeten worden als fysieke problemen 1 

• In tekstfragment 1 is de teneur juist dat veel psychische problemen 
onoplosbaar zijn 1 

• een volledig juist antwoord, niet langer dan 50 woorden 1 
 

 15 D 
 

 16 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 17 A 
 
 

Tekst 2 Het recht om de gordijnen te mogen sluiten 
 

 18 maximumscore 1 
functie 1  
 

 19 maximumscore 1 
4 Toenemende inbreuk op privacy 
 

 20 maximumscore 1 
2 Aantasting van de rechtsorde 
 

 21 maximumscore 2 
functie 1, 2 en 5 
 

indien drie elementen goed benoemd 2 
indien twee elementen goed benoemd 1 
indien een of geen element goed benoemd 0 
 

 22 B 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 2 
Twee van de volgende elementen: 
− Het biedt individueel voordeel en gemak. 
− Het helpt de burger te beschermen/bewaken. 
− Het bevordert de opsporing. 
 

per juist element 1 
 

 25 B 
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 VW-1001-a-15-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 5 
De kern van een goed antwoord is: 
• In de tekst ‘Het recht om de gordijnen te mogen sluiten’ wordt ervan 

uitgegaan dat de overheid zich nog laat adviseren/corrigeren door de 
burgers / is er sprake van een rechtsstaat 1 

• In tekstfragment 3 wordt de staat voorgesteld als een autonoom 
machtsorgaan / wordt ervan uitgegaan dat de rechtsstaat niet meer 
bestaat / dat de burgers geen invloed meer hebben op de taak van de 
overheid 1 

• In de tekst ‘Het recht om de gordijnen te mogen sluiten’ wordt ervan 
uitgegaan dat privacy in onze samenleving nog bestaat 1  

• In tekstfragment 3 wordt ervan uitgegaan dat de burger geen privacy 
meer heeft 1 

• een volledig juist antwoord, niet langer dan 80 woorden 1 
 
 

Tekst 3 Ik heb niets te verbergen 
 

 27 B 
 

 28 D 
 

 29 maximumscore 2 
• advies 1 
• samenvatting 1 
 

 30 A 
 

 31 maximumscore 2 
• bewering 4 1 
• bewering 6 1 
 

 32 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het beeld van de persoon zelf wordt vervangen door het beeld van de 

verzamelde gegevens  1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1 
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 VW-1001-a-15-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 33 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
(Privacy mag ondergeschikt zijn aan veiligheid wanneer de burger) 
• inzicht heeft in de gegevens die de overheid over hem verzamelt 1 
• bezwaar kan maken tegen onjuiste (interpretatie van) gegevens 1 
 

Bij woordoverschrijding dient de volgende correctie van de score te worden 
toegepast, tot een minimum van 0 scorepunten: 
indien 26-28 woorden: 1 scorepunt aftrekken 
indien meer dan 28 woorden: 2 scorepunten aftrekken 
 
 

Vragen die betrekking hebben op tekst 2 en tekst 3 gezamenlijk 
 

 34 maximumscore 2 
uitspraak 3, 4 en 5 
 

indien drie elementen goed benoemd 2 
indien twee elementen goed benoemd 1 
indien een of geen element goed benoemd 0 
 

 35 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• dat de burger op een zwarte lijst kan komen / dat alle burgers 

potentiële verdachten zijn  1 
• dat gegevens worden gebruikt zonder dat de burger daar zelf weet van 

heeft / zonder dat de burger daartegen kan protesteren 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden  1 
 

 36 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• De tekst ‘Het recht om de gordijnen te mogen sluiten’ geeft antwoord 

op de vraag: Wat is het belang van privacy / wat is de functie van 
privacy in een rechtsstaat? 1 

• De tekst ‘Ik heb niets te verbergen’ geeft antwoord op de vraag:  
Hoe verhoudt privacy zich tot veiligheid / tot het fundament van de 
democratische rechtsstaat?  1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 60 woorden  1 
 

 37 maximumscore 1 
“In een rechtsstaat mag je ervan uitgaan dat de burger niet wordt 
achtervolgd door verouderde of foute informatie en het recht heeft om 
informatie te laten wissen of te laten verlopen.” (regels 92-97) 
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 VW-1001-a-15-2-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 38 maximumscore 2 
Vier van de volgende voorbeelden: 
− verspreiden van naaktfoto’s (alinea 3) 
− inbreuk op geheimhouding van internetactiviteiten (alinea 4)  
− iemand begluren (alinea 5) 
− iemand chanteren (alinea 5) 
− het verzamelen/gebruiken van persoonlijke gegevens (alinea 5) 
 

indien vier voorbeelden juist 2 
indien drie voorbeelden juist 1 
indien minder dan drie voorbeelden juist 0 
 
 

Tekst 4 Leden van een kleine wereld 
 

 39 maximumscore 3 
 

Oorzaak Wonen op een klein eiland 
Direct gevolg schaarste 
Twee gevolgen  
van het directe gevolg 

- duurzaamheid 
- hulpvaardigheid  

 

per juist benoemd element 1 
 

Opmerking 
Antwoorden die bestaan uit concrete voorbeelden (bijvoorbeeld: men is 
zuinig / mensen kiezen voor degelijkheid in plaats van voor goedkope 
spullen) moeten fout gerekend worden. 
 

 40 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• Doordat we ons willen verrijken (door alles efficiënter te doen / door 

ons te concentreren op kerntaken)  1 
• vinden steeds meer mensen geld belangrijker dan de medemens 1 
• en dat is te beschouwen als geestelijke verarming 1 
• een volledig juist antwoord, niet langer dan 40 woorden 1 
 

 41 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Mensen op een eiland zijn meer gericht op de medemens en de 

samenleving (het spel en de medespelers) dan op geld (de knikkers) 1 
• een volledig juist antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 42 B 
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 VW-1001-a-15-2-c 11 lees verder ►►► 
 

5 Inzenden scores 
 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar Malou van Hintum, In je hoofd – Geef de niet-normalen een kans, de Volkskrant,  

6 juli 2013 
tekst 2 naar Folkert Jensma, Het recht om de gordijnen te mogen sluiten, NRC Handelsblad,  

24 & 25 november 2012 
tekst 3 naar Daan Weggemans, ‘Ik heb niets te verbergen’ is geen sterk argument, Trouw,  

25 juni 2013 
tekst 4 naar Huibrecht Bos, Leden van een kleine wereld, VM Verenigingsmanagement, 

september 2012 
tekstfragment 1 naar Giovanni Wouters, Farmaceuten bedenken constant nieuwe aandoeningen,  

de Volkskrant, 13 augustus 2011 
tekstfragment 2 naar een open brief van de hoogleraren psychiatrie van de acht academische 

ziekenhuizen aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  
NRC Handelsblad, 21 juni 2011 

tekstfragment 3 naar een blog van Marius van Huygen in reactie op Jensma, 
http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2012/11/24/het-recht-om-de-gordijnen-te-mogen-sluiten, 

 geraadpleegd op 3 november 2014 
 
 
 
 
 
 

einde  
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 VW-1001-a-14-1-o 

Examen VWO 

2014 
tijdvak 1 

maandag 12 mei 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 19 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.  
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald  
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer  
dan één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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 VW-1001-a-14-1-o 2 / 7 lees verder ►►►

Tekst 1 Eenzame grazers 

 
1p 1 Welk vooroordeel over commerciële activiteiten wordt in alinea 1 

aangestipt? 
 

1p 2 Welke uitspraak over alinea 1 is juist? 
Alinea 1 bevat  
A een anekdote en een constatering.  
B een anekdote en een probleemstelling.  
C een constatering en een vooruitblik. 
D een probleemstelling en een vooruitblik.  
 
In de tekst ‘Eenzame grazers’ zijn vier delen te onderscheiden. 
 In het eerste gedeelte wordt een maatschappelijke ontwikkeling 

geschetst waaruit een conclusie wordt getrokken. 
 In het tweede gedeelte wordt een analyse van de huidige stand van 

zaken gegeven. 
 In het derde gedeelte worden mogelijke verklaringen voor de 

geschetste maatschappelijke ontwikkeling gegeven. 
 In het vierde gedeelte wordt een volgens de auteur wenselijke 

ontwikkeling geschetst. 
1p 3 Bij welke alinea begint het tweede gedeelte van de tekst? 
1p 4 Bij welke alinea begint het derde gedeelte van de tekst? 

 
Alinea’s kunnen verschillende functies ten opzichte van elkaar hebben, 
zoals: argument, gevolg, nuancering, opsomming, stelling, tegenstelling, 
verklaring, voorbeeld, weerlegging.  

1p 5 Welke functie heeft alinea 6 ten opzichte van alinea 5? Kies één functie 
uit bovengenoemde woorden.  
 

2p 6 Beschrijf op basis van de eerste vijf alinea’s hoe de verhouding tussen 
kunst en commercie is veranderd vanaf de jaren ’70 tot nu toe en tot 
welke consequentie deze ontwikkeling met name heeft geleid. Neem 
daartoe onderstaand schema over en vul dat in.  
 
In de jaren 
zeventig: 

 
 
 

Verandering vanaf 
de jaren zeventig: 

 
 
 

Belangrijkste 
consequentie van 
deze ontwikkeling: 
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 VW-1001-a-14-1-o 3 / 7 lees verder ►►►

In alinea 7 staat: “Er zijn allerlei oorzaken aan te wijzen voor het 
verdwijnen van vaste elites.” (regels 119-121) 

3p 7 Leg uit welke rol volgens de tekst de nieuwe elite in de jaren zestig van de 
vorige eeuw heeft gespeeld in het verdwijnen van de elite.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
In alinea 9 wordt literatuurcriticus K.L. Poll aangehaald. Hij schrijft over de 
tegenstrijdigheden van het democratiseringsstreven. 

2p 8 Leg uit welke belangrijke tegenstrijdigheid Poll signaleert in het 
democratiseringsstreven binnen de media.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 

3p 9 Leg uit waarom volgens de tekst een pleidooi voor een nieuwe canon in 
de kunsten gezien kan worden als “een bourdieuse manier om eigen 
posities veilig te stellen”. (regels 215-216) Gebruik voor je antwoord niet 
meer dan 50 woorden.  
 
In alinea 10 staat: “Dat de culturele elites weinig tot geen weerwoord 
hebben tegen hun aanklagers heeft met nog twee structurele 
ontwikkelingen te maken. De eerste betreft de kunsten, de andere is 
economisch van aard.” (regels 173-178) 

3p 10 Welke twee ontwikkelingen binnen de wereld van de kunsten worden in de 
tekst genoemd als oorzaken van het verdwijnen van een culturele elite? 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 35 woorden.  
 
Alinea 11 kan gelezen worden als een op zichzelf staande redenering in 
de vorm van drie zinnen. Aan elk van de drie zinnen kan een functie 
worden toegekend. 

2p 11 Welke functie heeft elk van de zinnen in deze redenering?  
Kies per zin telkens een van onderstaande begrippen:  
afweging, argument, conclusie, constatering, nuancering, tegenstelling, 
tegenwerping, voorbeeld, weerlegging.  
 Zin 1 (“Sterker, veel … de krant.”) 
 Zin 2 (“Dat dadaïstische … kunnen geven.”) 
 Zin 3 (“Zo bezien … te stellen.”) 
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 VW-1001-a-14-1-o 4 / 7 lees verder ►►►

1p 12 Welke van onderstaande formuleringen geeft het beste weer wat er in de 
gedachtegang van de tekst wordt bedoeld met “Het huidige ‘anything 
goes’ zou dus een materialistische onderbouw hebben”? (regels 231-233) 
A Dat mensen geen vertrouwen meer hebben in vaste elites komt tot 

uitdrukking in de manier waarop zij omgaan met de aanschaf van 
allerlei producten die in een veelheid aan kleuren en typen te koop 
zijn.  

B Doordat mensen tegenwoordig een grote variatie aan producten als 
gelijkwaardig aan elkaar beschouwen, is men gaan denken dat deze 
gelijkwaardigheid ook geldt voor allerlei ideeën en meningen.  

C Doordat met de oude elite een richtinggevende en smaakbepalende 
groepering verdwenen is, gaan mensen steeds meer vertrouwen op 
hun eigen oordeel bij de aanschaf van producten.  

D Doordat veel producten tegenwoordig in talloze varianten aangeboden 
worden, is het van belang dat mensen goed kunnen aangeven waarom 
ze bepaalde producten kopen, net zoals ze in het algemeen hun 
mening goed moeten kunnen onderbouwen. 

 
1p 13 Welk effect heeft de digitalisering volgens de tekst gehad op de positie 

van de culturele elite? 
A De digitalisering heeft de positie van de elite kwetsbaarder gemaakt.  
B De digitalisering maakt beter zichtbaar waarmee de elite bezig is. 
C Door de digitalisering is de afstand tussen elite en volk weggevallen.  
D Door de digitalisering is de culturele elite beter bereikbaar geworden. 
 
Voor een oppervlakkige lezer kan de strekking van alinea 6 in 
tegenspraak lijken met die van alinea 15.  

1p 14 Wat is het verschil tussen beide alinea’s dat ervoor zorgt dat zich hier 
geen tegenspraak voordoet?  
A In alinea 6 wordt beschreven hoe de huidige elite zich volgens velen 

moet presenteren in de media, in alinea 15 wordt beschreven hoe een 
nieuwe elite zich het beste kan gaan ontwikkelen.  

B In alinea 6 wordt geadviseerd hoe een lid van de elite zich het beste 
kan voordoen in de media, in alinea 15 wordt beschreven hoe de 
toekomstige elite zich ontwikkelt. 

C In alinea 6 wordt uitgelegd hoe elite zich beter niet kan gedragen in de 
media, in alinea 15 wordt de vraag gesteld hoe de toekomstige elite 
zich zou kunnen ontwikkelen.  

 
1p 15 Van wat voor soort argumentatie wordt in alinea 8 tot en met 14 vooral 

gebruikgemaakt? 
In die alinea’s wordt vooral gebruikgemaakt van 
A argumentatie op basis van gezag.  
B argumentatie op basis van morele oordelen. 
C argumentatie op basis van oorzaak en gevolg.  
D argumentatie op basis van vergelijking. 
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3p 16 Leg de titel van de tekst uit. Licht daarbij beide woorden uit de titel toe.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 

1p 17 Welke van onderstaande formuleringen geeft het beste de hoofdgedachte 
van de tekst ‘Eenzame grazers’ weer? 
A De nieuwe elite kan zich alleen ontwikkelen als ze bereid is zich verre 

te houden van artistieke en culturele uitingen die in brede lagen van 
de bevolking worden gewaardeerd.  

B Door de commercialisering zijn de elites verdwenen; als zich weer een 
nieuwe elite wil ontwikkelen, zal dat onafhankelijk van de commerciële 
media moeten gebeuren. 

C Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zijn de culturele 
elites verdwenen; als zich weer een nieuwe elite wil ontwikkelen, kan 
dat alleen als die zich verre houdt van de media. 

D Met de teloorgang van hoogstaande cultuur is de elite in Nederland 
verdwenen; wanneer ouderwetse waarden worden hersteld, kan zich 
weer een nieuwe culturele elite gaan ontwikkelen. 

 
1p 18 Wat is het voornaamste doel van de tekst ‘Eenzame grazers’? 

A De lezer ervan overtuigen dat de elite verdwenen is en laten zien dat 
het tijd is dat er een nieuwe elite ontstaat die zorg draagt voor een 
nieuw cultureel bewustzijn. 

B De lezer informeren over de ontwikkelingen die leidden tot het 
verdwijnen van de elite en hem aansporen om het mogelijk te maken 
dat er een nieuwe elite ontstaat. 

C De lezer overtuigen van de waarde en betekenis van een culturele 
elite voor de maatschappij en informeren over de condities waaronder 
een nieuwe elite kan ontstaan. 

D De lezer uitleggen welke ontwikkelingen ervoor hebben gezorgd dat 
de elite verdwenen is en schetsen onder welke voorwaarden een 
nieuwe elite kan ontstaan. 
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tekstfragment 1 
 
 
 

Echte grootheid, echt talent, dat is zoiets als een natuurramp of een 
schipbreuk: een zeldzaamheid waar de dagelijkse krant, alle radio- en tv-
programma’s onmogelijk mee kunnen worden gevuld. Zoals het er bij nieuws 
niet meer om gaat of het betekenisvol is, zo is het bij roem niet meer van 
belang of er grootheid in het spel is. Zo kan het dat Sterretje, Joker en Barbie 
uit Oh oh Cherso1) faam genieten bij miljoenen Nederlanders.  
In een provocatief betoog in NRC Handelsblad stelde de jonge classicus  
Arjen van Veelen dat Oh oh Cherso oneindig veel leuker was dan bijvoorbeeld 
een radioprogramma met schrijvers en acteurs op Senneroog. De ‘nobele 
wilden’ op hun vakantiebestemming houden ons, volgens hem, net zo goed 
een spiegel voor als de beschaafde elite van bijvoorbeeld de VPRO. In zijn 
stuk verwijt Van Veelen de geletterde klasse dat zij neerkijkt op de sterren uit 
de realityshows. Daarbij wordt vergeten dat de rollen zijn omgekeerd: 
Sterretje, Joker en Barbie zijn de nieuwe elite en zij hebben geen enkel 
ontzag voor de elite van schrijvers, dichters en denkers. Hij noemt 
cultuurzender Radio 6 “een goed verstopte verzetszender van de beschaving” 
en vergeet te vermelden dat die geïsoleerde positie op de ether alles zegt 
over de positie van de aloude culturele elite. 
 

naar: Xandra Schutte 
fragment uit: Alleen op een eiland 

 

 
2p 19 Benoem twee verschillen tussen de ‘echte’ elite zoals beoogd in de 

hoofdtekst en de Sterretjes, Jokers en Barbies waaraan in tekstfragment 1 
wordt gerefereerd.  
 
 
 

noot 1 Oh oh Cherso is een Nederlandse realityserie op televisie waarin gedurende een  

 aantal weken het leven van een aantal Haagse jongeren wordt gevolgd als die hun  

 zomer doorbrengen in een luxe villa op een populaire vakantiebestemming. De serie  

 kreeg veel media-aandacht.  
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Tekst 2 De ‘geyle hoer’ van de geldzucht 

 
18p 20 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van de tekst  

‘De ‘geyle hoer’ van de geldzucht’ in maximaal 160 woorden. Zorg ervoor 
dat deze samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de oorspronkelijke 
tekst niet kent. Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
 welke houding men in Nederland heeft ten opzichte van financiële 

gebeurtenissen in het heden en uit het verleden; 
 welke historische verklaring voor deze houding wordt gegeven; 
 hoe wordt verklaard dat Nederland nog steeds geen lering getrokken 

heeft uit de geschiedenis en hoe die verklaring kan worden 
weersproken; 

 welke illusie daardoor in stand wordt gehouden en hoe deze illusie 
wordt gevoed. 

 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 

Eenzame grazers 
 
(1) In 1978 heerste in kunstenaars-
sociëteit De Kring op het Leidseplein 
grote opwinding: een van de leden, 
Rijk de Gooijer, was op de televisie 
gezien. Hij maakte reclame voor een 5 

Franse kaassoort. De opwinding 
onder de kunstenaars betrof het 
principe: een kunstenaar dóet geen 
commerciële activiteiten. Dat is colla-
boratie met die vulgaire wereld buiten 10 

De Kring, bijna net zo erg als de 
collaboratie van kunstbroeders die in 
de Tweede Wereldoorlog tot de 
Kultuurkamer waren toegetreden.  
Het verschil tussen goed en fout was 15 

in de jaren zeventig nog zo helder als 
tussen zwart en wit. Rijk de Gooijer 
was alsnog fout, zo simpel lag dat.  
(2) De afstand tussen de diverse 
media was in de jaren zeventig en 20 

tachtig bijna onoverbrugbaar. Dit gold 
zeker voor de afstand tussen krant 
en televisie. De pers waande zich de 
koningin der aarde en beschouwde 
de televisie als dom tijdverdrijf voor 25 

de massa. Toen Joop Lücker, 
destijds hoofdredacteur van de 
Volkskrant, in 1962 vernam dat zijn 
Limburgse correspondent Richard 
Schoonhoven naar Brandpunt ging, 30 

reageerde hij: “Schoonhoven gaat de 
journalistiek uit en het variétévak in.”  
(3) Ruim dertig jaar later zijn er maar 
weinig acteurs of schrijvers die níet 
in reclames optreden als het hun 35 

gevraagd wordt. En niet eens alleen 
voor het geld, maar ook omdat een 
reclamerol bijna gelijkstaat aan de 
hoofdrol in een film of in de stads-
schouwburg. Tegenwoordig kun je 40 

elke schrijver of kunstenaar zijn of 
haar boek of film of musical zien 

aanprijzen bij veelbekeken praat-
programma’s op televisie. Ook critici 
van de populaire cultuur, zoals Bas 45 

Heijne, stappen zelf voor dag en 
dauw hun bed uit om in de Ontbijt-
show hun nieuwste bundel columns 
aan te prijzen. De werelden van 
kunst en cultuur en reclame lopen 50 

geheel door elkaar. Er is geen af-
stand meer tussen deze werelden. 
(4) Verwarrend is het intussen wel 
geworden. De sociale druk is 
gebleven om het ene fantastisch te 55 

vinden en het andere bagger. Neem 
Saskia Noort. Ik heb laatst een boek-
je van haar gelezen. Het leek op een 
eenvoudige Nicci French, spannend, 
volstrekt voorspelbaar, leest lekker 60 

weg en als je het uit hebt, ben je het 
alweer vergeten. Met die Noort kun je 
niet op een partijtje aankomen. 
Afgelopen week zag ik de film Terug 
naar de kust naar het gelijknamige 65 

boek van Noort, met de populaire 
televisiepresentatrice Linda de Mol, 
die onherkenbaar was gemaakt en  
knap speelde in deze Noort–thriller. 
Toen ik Pierre Bokma zag als de 70 

andere hoofdrolspeler dacht ik:  
wel raar toch, die Bokma is een 
gelauwerd toneelacteur. Maar als hij 
in deze thriller speelt, dan moeten we 
daar ineens over zwijgen? Waarom 75 

eigenlijk? 
(5) De portee mag duidelijk zijn: de 
culturele elites hebben zich in de 
praktijk allang aangepast aan de 
commerciële mediacultuur, inclusief 80 

de reclamecultuur. Gevraagd worden 
voor een reclame is net zo’n eer als 
het ontvangen van de AKO 
Literatuurprijs. Er is geen elite meer, 
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in geen enkele van de betekenissen 85 

die dit woord had. Er is alleen nog 
een media-elite, waarvan slechts 
sommige leden pretenderen dat zij 
politiek, kunstzinnig of moreel betere 
mensen zijn. Door die commerciali-90 

sering en die onontbeerlijke media-
presentie laadt ‘de betere mens’ 
echter al gauw de verdenking op zich 
hypocriet te zijn. Hij is immers net zo 
afhankelijk geworden van de media-95 

presentie als willekeurig welke 
kandidaat voor welk Idols-programma 
ook. 
(6) Hoe die mediapresentie er tegen-
woordig uit moet zien, is ook duide-100 

lijk, al zijn er nog diverse ‘formats’ 
die elk een andere presentie ver-
langen. Een populaire talkshow zoals 
De wereld draait door kan toch wel 
symbool staan voor die 21ste-105 

eeuwse manier van jezelf presen-
teren. Iemand als de schrijver Joost 
Zwagerman is daar heel goed in 
geworden. Hij was onlangs weer 
eens te gast in deze talkshow, dit-110 

maal om in tien minuten zijn nieuwste 
essaybundel aan de man te brengen. 
Een stortvloed van woorden, een 
tomeloos enthousiasme, een kwink-
slag terug naar de presentator. 115 

Ongeremd en toch ad rem. Het lijkt 
wel of dit soort schrijvers stiekem een 
mediatraining heeft gevolgd. 
(7) Er zijn allerlei oorzaken aan te 
wijzen voor het verdwijnen van vaste 120 

elites. Volgens een standaarddefinitie 
is een elite in de oorspronkelijke 
betekenis ‘een uitgelezen minderheid 
met bijzondere sociale, geestelijke en 
zedelijke kwaliteiten, die als 125 

geprivilegieerde, leidinggevende 
groep optreedt in een hiërarchisch 
opgebouwde maatschappij’. Deze 
situatie geldt allang niet meer. Hoe 
meer democratie, hoe meer merito-130 

cratie1), hoe meer elites zich op 

allerlei terreinen kunnen ontwikkelen, 
zodat de invloed van de oorspronke-
lijke elite minder wordt.  
(8) In Nederland heeft de verovering 135 

van belangrijke posities door de anti-
elitaire rebellen vanaf de jaren zestig 
van de vorige eeuw eigenlijk nauwe-
lijks moeite gekost, mede door de 
traditie van toegeeflijkheid – dan wel 140 

‘repressieve tolerantie’ – van de 
bestaande elites. De ingebouwde 
zwakte van de nieuwe elites was hun 
anti-elitaire opvatting met die vage 
voorliefde voor sociaal engagement 145 

met ‘het volk’. Het wachtwoord uit die 
tijd was ‘democratisering’ en dat 
betekende dat iedere burger op ieder 
terrein evenveel recht van spreken 
en beslissen diende te hebben als 150 

iedere andere burger. 
(9) In zijn boek De beklemde elite uit 
1972 hekelde literatuurcriticus  
K.L. Poll de tegenstrijdigheden van 
dit democratiseringsstreven. Die 155 

democratisering zou immers de 
“vergroting van de macht van alle 
Veronica-luisteraars” betekenen, 
“van kijkers naar familieshows als 
Een-van-de-acht, van lezers van 160 

vrouwenbladen als Libelle, van 
voetballiefhebbers en autobezitters.” 
Met elkaar vormen zij de zwijgende 
meerderheid en daar schreven anti-
elitebladen als de Volkskrant en Vrij 165 

Nederland meestal nogal schamper 
over. “Zij hebben een devote eerbied 
voor ‘het volk’ als abstractie, maar 
zodra dat volk een concrete gedaan-
te aanneemt – als Telegraaf-volk, als 170 

Trosvolk – krijgt het er, met recht 
vaak, van langs.” 
(10) Dat de culturele elites weinig tot 
geen weerwoord hebben tegen hun 
aanklagers heeft met nog twee 175 

structurele ontwikkelingen te maken. 
De eerste betreft de kunsten, de 
andere is economisch van aard. Op 
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artistiek vlak is het onderscheid 
tussen high art en low culture al 180 

sinds lang als fictie ontmaskerd. Zo 
hebben literatuurwetenschappers als 
Richard Keller Simon de overeen-
komsten tussen de populaire cultuur 
en de canon van ‘grote werken’ aan-185 

getoond. In zijn boek Trash Culture 
(1999) laat Simon zien dat het ver-
filmde verhaal over Rambo2) een 
eigentijdse variant is op de oud-
Griekse Ilias van Homerus, en dat de 190 

held van het verhaal dus Achilles is, 
maar dan niet afkomstig uit de elite 
maar uit een achtergesteld milieu. 
Hetzelfde geldt voor films zoals 
Apocalypse Now, variant op Heart of 195 

Darkness, en Dumb and Dumber, 
variant op Don Quichot. 
(11) Sterker, veel van de modernis-
tische en avant-gardekunst uit de 
eerste helft van de twintigste eeuw 200 

heeft haar kracht ontleend aan de 
populaire cultuur en aan de nieuwe 
media uit die tijd, zoals de fotografie 
en de krant. Dat dadaïstische knip- 
en plakwerk, dat Durcheinander van 205 

allerlei media, middelen en tech-
nieken en alledaagse onderwerpen, 
zou immers de bestaande werkelijk-
heid heel goed weergeven en daar-
aan ook nog een politieke lading en 210 

richting kunnen geven. Zo bezien lijkt 
het heftige verlangen naar de terug-
keer van een canon in literatuur, 
geschiedenis en kunst niet meer dan 
een bourdieuse3) manier om eigen 215 

posities veilig te stellen. 
(12) Het kapitalisme heeft daarnaast 
misschien nog wel een funestere 
uitwerking gehad op alles wat zich 
elite noemde. Sociologen als 220 

Zygmunt Bauman beweerden dat het 
hele postmodernisme4) in feite het 
gevolg was van de noodzakelijke 
diversificatie van het te gestandaar-
diseerd geworden kapitalisme. Na de 225 

oliecrisis van 1973 had men meer 
variatie in de productie nodig om de 
verkoop weer op te vijzelen. Nou, dat 
is gelukt. Elk product is nu in honderd 
kleuren en tweehonderd verschillen-230 

de typen te koop. Het huidige 
‘anything goes’ zou dus een materia-
listische onderbouw hebben. 
(13) Dan waren er nog, zoals door 
Richard Sennett in zijn boek  235 

De flexibele mens (1998) geschetst, 
de gevolgen van de flexibilisering van 
de arbeidsmarkt in het turbo-
kapitalisme. Al die fusies en over-
names, al die tijdelijke werkkrachten, 240 

al die interim-managers, dat alles 
leidt tot gebrek aan vertrouwen, 
gebrek aan langetermijndenken. 
Deze flexibilisering heeft de wereld 
van kunst, cultuur en media in Neder-245 

land sinds de jaren negentig ook 
bereikt. Tot dan hadden de meeste 
journalisten van kwaliteitskranten een 
life long job guarantee. Dat is voorbij, 
niemand is zijn baan nog zeker. En 250 

freelancers kunnen voor een appel 
en een ei een stukje schrijven of op 
een contract van zes weken bij een 
of ander televisieprogramma wat 
assistentie verrichten. 255 

(14) Tot slot smijt de digitalisering 
van de communicatiemiddelen alle 
bestaande hiërarchieën, structuren 
en conventies met kracht omver.  
Elite was afstand, of deze nu verti-260 

caal was of, in mijn geliefde militaire 
betekenis, horizontaal, namelijk ver 
voor de veilige troepen uit. Elke af-
stand is nu weggevallen. En zonder 
de juiste afstand te bewaren kan 265 

geen enkele elite iets op waarde 
schatten. Alle journalisten moeten 
afstand bewaren en tegelijk perma-
nent twitteren en online vragen van 
lezers, luisteraars en kijkers beant-270 

woorden. Kunstenaars en cultuur-
critici mogen nog zo lang over hun 
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kunstwerk doen, als ze het vervol-
gens niet op z’n Zwagermans in zes 
à tien minuten voor de camera kun-275 

nen uitspuwen om er daarna verder 
over te twitteren, kunnen ze het 
schudden. 
(15) Wil een nieuwe culturele elite 
zich vormen, dan zal dat moeten 280 

gebeuren in isolement, ver weg van 
de media, waar de meesten, om met 

Nietzsche te spreken, als domme 
maar gelukzalige koeien staan te 
grazen, “aangelijnd aan de pin van 285 

het moment”5). Eenzaamheid, 
ambitie, oefening en volharding –  
dat weet elke topsporter, uitvinder en 
kunstenaar – waren en zijn de ver-
eiste toegangskaartjes voor de elite 290 

van de toekomst. 

 
naar: Henri Beunders 
uit: De Groene Amsterdammer, 24 februari 2011 
 

 
 
 

noot 1 Een meritocratie is een maatschappij waarin de elite bestaat uit mensen met 

specifieke, persoonlijke verdiensten. Of je tot de elite behoort, hangt af van wat je doet

met je persoonlijke kwaliteiten. Factoren zoals afkomst of financieel vermogen spelen 

daarbij geen rol. 

 

noot 2 Rambo is in de gelijknamige film de door Sylvester Stallone gespeelde soldaat die in 

Vietnam heeft gevochten en het – eenmaal terug in Amerika – in z’n eentje opneemt 

tegen een heel leger van politiemensen. 

 

noot 3 De Franse socioloog en cultureel antropoloog Pierre Bourdieu (1930-2002) laat in  

 zijn werk La distinction zien dat hogere kunst een middel is dat de hogere klasse 

bewust gebruikt om zich te onderscheiden van mensen uit lagere klassen om op die 

manier de eigen positie veilig te stellen.  

 

noot 4 Postmodernisme is een stroming in de filosofie en de kunst waarin getwijfeld wordt aan

 het bestaan van een allesomvattende ideologie of een bepaalde orde. Een van de  

 belangrijkste kenmerken is het relativisme: de waarheid van een uitspraak of theorie is 

 afhankelijk van de mens (het subject, de waarnemer) met zijn specifieke  

 eigenschappen.  

 

noot 5 De Duitse filosoof Nietzsche (1844-1900) vergeleek in zijn filosofische roman Also 

sprach Zarathustra mensen die uitsluitend voor het moment leven met naïeve dieren 

die tevreden en gelukkig vretend leven in het heden, zonder weet te hebben van 

verleden of toekomst.  
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Tekst 2 

 

De ‘geyle hoer’ van de geldzucht 
 

 
(1) Paniek in de Gouden Bocht van 
de Herengracht in Amsterdam! 
Honderden verontruste rekening-
houders verdrongen zich bij het 
monumentale pand op nummer 446. 
Ze eisten hun geld op. Maar de deur 
bleef dicht en er ontstonden opstoot-
jes waar de politie aan te pas moest 
komen. We schrijven het jaar 1966. 
In het genoemde pand was destijds 
de bank Gebroeders Teixeira de 
Mattos gevestigd. In mei 1966 was 
de bank in acute liquiditeits-
problemen gekomen. Op dinsdag  
31 mei vroeg Jan Fehmers, directeur 
van de bank, surseance van betaling 
aan: de bank was failliet. 
(2) De herinnering aan Teixeira de 
Mattos is gewist. Nederland is kort 
van geheugen als het gaat over de 
nationale traditie van financiële 
schandalen. Toch was de ondergang 
van Teixeira de Mattos het grootste 
bankfaillissement in Nederland in de 
twintigste eeuw. 
(3) In oktober 2009 was er een soort-
gelijke financiële schok, ditmaal ver-
oorzaakt door de val van DSB, de 
bank van Dirk Scheringa. Ten tijde 
van de val van DSB is nooit ver-
wezen naar wat zich 43 jaar eerder 
bij Teixeira de Mattos afspeelde. 
Toch zijn er talrijke parallellen. Beide 
affaires beheersten maandenlang het 
nieuws. De toezichthouder trad niet 
tijdig in actie en bleek achteraf niet 
doortastend te zijn geweest. De 
Tweede Kamer reageerde onthutst, 
de ministers van Financiën dekten 
De Nederlandsche Bank en stelden 
vast dat het om een ongezonde bank 

ging die door eigen schuld in moei-
lijkheden was gekomen. Beide 
banken werden geleid door één man 
en waren te klein om gered te 
worden. Beide keren kwam er een 
bankrun op gang, bij Teixeira doordat 
Unilever, Philips en een andere bank 
hun deposito’s terugtrokken, bij DSB 
na een oproep van Pieter Lakeman 
aan spaarders om hun geld weg te 
sluizen.  
(4) De vergeten ondergang van 
Gebroeders Teixeira de Mattos is 
een voorbeeld van de onverschillig-
heid waarmee Nederland omgaat met 
zijn financiële geschiedenis. Hierdoor 
lijkt het alsof wat er zich recentelijk 
afspeelde bij Icesave en DSB unieke 
gebeurtenissen zijn, aangewakkerd 
door de kredietcrisis die vanuit de 
Verenigde Staten als een natuurramp 
over onschuldig Nederland heen 
kwam. Die onverschilligheid met het 
verleden is merkwaardig, want 
Nederland heeft wel belangstelling 
voor de actualiteit als dingen mis-
gaan bij een bank. Zo ging er een 
golf van verontwaardiging door de 
media toen Jan Hommen van ING 
ruim een miljoen euro bonus ontving. 
Daar staat weer tegenover dat de 
man die waarschijnlijk de grootste 
speculant is in de Nederlandse 
geschiedenis, zich koestert in vol-
strekte anonimiteit: Louis Reijten-
bagh had op zeker moment een 
vermogen van wellicht een miljard 
dollar bij elkaar verdiend met short-
speculaties op tientallen bedrijven 
waarmee hij financieel profijt trok uit 
de ondergang van die bedrijven.  
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Hij kwam slechts kortstondig in de 
publiciteit toen in 2009 bleek dat hij 
zijn schilderijencollectie (met een 
geschatte waarde van honderd 
miljoen euro) tegen de regels in aan 
twee verschillende banken in onder-
pand had gegeven. Een berichtje dat 
een Belgische rechtbank oordeelde 
dat de Belgische fiscus rechtmatig 
beslag had gelegd op 120 miljoen 
euro bij Reijtenbagh, haalde indertijd 
slechts De Telegraaf. Reijtenbagh 
deed op grote schaal hetzelfde als 
vier eeuwen vóór hem Isaac Lemaire, 
een Amsterdamse koopman die als 
eerste ter wereld speculeerde op de 
koersdaling van een aandeel, in zijn 
geval het VOC-aandeel. Het ligt dan 
ook voor de hand om een lijn te 
trekken van de Hollandse financiële 
vindingrijkheid in het verleden naar 
het heden. 
(5) Nederland staat internationaal be-
kend als de bakermat van het 
financiële handelskapitalisme: door 
de oprichting van de VOC, de Wissel-
bank en de eerste effectenbeurs was 
Amsterdam vanaf het begin van de 
zeventiende tot het eind van de 
achttiende eeuw het belangrijkste 
financiële centrum van de wereld. Op 
de geld- en kapitaalmarkten van 
Amsterdam financierden Europese 
vorsten hun oorlogen, hofhoudingen, 
maîtresses, goederenhandel, 
veroveringen en expansieplannen. 
Uit alle Europese landen stroomde 
geld naar de Amsterdamse markt, op 
zoek naar beleggingen. Het gevolg 
was dat Nederland de stabielste 
munt en de laagste rente ter wereld 
kende. En dat Nederland gedurende 
twee eeuwen het rijkste land ter 
wereld was. Nederland kon die pro-
minente plek alleen bereiken doordat 
de overheid zich op cruciale momen-
ten bemoeide met de economie, 

terwijl ze op andere momenten liever 
wegkeek: wanneer de overheid de 
schade kon beperken, greep ze in; 
wanneer Nederland er – al dan niet 
over de rug van anderen – financieel 
beter van werd, verkoos de overheid 
niet in te grijpen. 
(6) Een voorbeeld van adequaat in-
grijpen door de overheid betreft de 
tulpengekte in de zeventiende eeuw. 
Kort na 1600 bleken Franse hof-
dames bereid om meer dan honderd 
gulden te betalen voor een tulpen-
bloem die zij op een galabal in hun 
decolleté konden dragen… De prijs 
van tulpenbollen kende in de periode 
daarna een stijgende lijn. In 1623 
kostte één enkele tulpenbol van een 
populaire soort duizend gulden, 
terwijl het gemiddelde jaarinkomen 
op 150 gulden lag. Tijdens de jaren 
dertig van de zeventiende eeuw 
liepen de prijzen zo hoog op dat 
handelaren bereid waren evenveel te 
betalen voor een zak tulpenbollen als 
voor een rijtje Amsterdamse 
grachtenpanden. Deze tulpenhandel 
geldt wereldwijd als hét voorbeeld 
van de eerste speculatieve ver-
dwazing, een financiële ‘bubbel’ 
waarbij de prijs van een product in 
korte tijd scherp stijgt en in geen 
enkele verhouding meer staat tot de 
werkelijke waarde van het betreffen-
de product. 
(7) Zoals elke latere financiële bubbel 
bestond de tulpengekte niet lang. In 
februari 1637 vond in een kroeg in 
Haarlem de veiling plaats van een 
pondje tulpenbollen. Deze ‘Witte 
Croonen’ vonden voor 1250 gulden 
echter geen kopers. De week daarop 
kelderden overal in Holland en 
Utrecht de prijzen. De tulpenmarkt 
stortte in en er ontstond een chaoti-
sche situatie met veel onenigheid 
onder handelaren over de geldigheid 
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van de afgesloten contracten.  
Een jaar later beslisten de Staten van 
Holland dat alle reeds afgesloten 
contracten in tulpenbollen tegen 
drieënhalf procent van de 
oorspronkelijk afgesproken prijs 
moesten worden afgewikkeld. Al snel 
hierna verschenen de eerste spot-
prenten tegen de ‘geyle hoer der 
geldzucht’. Deze gebeurtenis strookt 
echter in het geheel niet met het 
calvinistische zelfbeeld van de god-
vruchtige kooplieden en regenten die 
in soberheid de rijkdom van de 
Gouden Eeuw opbouwden. Misschien 
schuilt hierin wel de verklaring 
waarom er sinds jaar en dag buiten-
landse publicaties bestaan over de 
Hollandse tulpengekte van 1637, 
maar afgezien van een enkel schot-
schrift geen Nederlandse literatuur 
hierover. 
(8) De snelheid waarmee de overheid 
ingreep om de onrust op de tulpen-
markt de kop in te drukken, was 
kenmerkend voor de manier waarop 
financiële crises zo onopvallend 
mogelijk door de overheden werden 
afgewend. In andere gevallen was 
echter sprake van wegkijken en zo 
snel mogelijk vergeten. Uit opportu-
nisme werden de negatieve kanten 
van de financiële en zakelijke 
belangen verdoezeld. Dat gold zeker 
voor de activiteiten van de VOC, de 
WIC en later de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij, voorloper van 
ABN Amro: het ging per slot om de 
handelswinst, niet om de verliezen 
door speculaties en schandalen, laat 
staan om de uitbuiting, plunderingen 
en kolonisaties. 
(9) Waarom zijn deze financiële 
schandalen niet verankerd in het 
nationale historische besef? 
Misschien heeft het te maken met het 
Nederlandse calimerocomplex1) dat 

we onszelf aanmeten: “Zij zijn groot 
en ik is klein”. We kenschetsen onze 
schandalen liefst als onbeduidend en 
vergelijken ze daarom graag met de 
ondergang van de Amerikaanse 
investeringsbank Lehman Brothers of 
de wijze waarop Nick Leeson de val 
van de Britse Barings Bank ver-
oorzaakte. Maar dat getuigt toch van 
extreme zelfonderschatting. 
Nederland speelt tot de dag van 
vandaag in de financiële wereld een 
aanzienlijke rol. Zelfs na de krimp die 
is opgetreden door de financiële 
crisis van 2008-2009 is de omvang 
van de Nederlandse financiële sector 
nog altijd vijf keer zo groot als het 
nationale inkomen. Ten tijde van de 
financiële crisis van 2008-2009 
stonden Nederlandse financiële 
instellingen hoog op de ranglijst van 
ernstige probleemgevallen en moest 
de staat hard ingrijpen om erger te 
voorkomen. 
(10) Liever dan die grote rol van 
Nederland te erkennen, houdt Neder-
land de illusie in stand dat de onder-
gang van ABN Amro de schuld was 
van listige Belgen en perfide Schot-
ten en niet het resultaat van eigen 
falen. Daarnaast wil men halsstarrig 
blijven geloven dat ING eigenlijk die 
goeiige Postbank was met de leeuw 
van Jan Mulder en niet de bank die 
op grote schaal in Amerikaanse 
rotzooihypotheken belegde, dat 
Aegon een door godvruchtige 
hervormde bestuurders geleide 
verzekeraar was en niet een aan-
jager van woekerhypotheken, en dat 
Dirk Scheringa altijd die joviale 
volkse jongen was gebleven en niet 
de man was die zijn bank gebruikte 
als melkkoe voor zijn oer-Hollandse 
jongenshobby’s: een voetbalclub, 
een schaatsteam en een museum 
voor realistische kunst. Dit wegcijfe-
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ren van de feiten vindt een welkome 
voedingsbodem in een samenleving 
die selectief met haar eigen verleden 
omgaat. Klaarblijkelijk willen Neder-
landers niet weten dat ons land 
historisch gezien geen haar beter of 
slechter is dan andere landen en 
mede daardoor een prominente rol in 
de voorste linies van de opkomst van 
het financiële kapitalisme heeft 
gespeeld. 
(11) Het is ironisch, maar het schilde 

rij dat meesterspeculant Reijtenbagh 
in 2008 verkocht aan het Rijks-
museum – hoewel dit schilderij onder 
het onderpand aan zijn crediteuren 
viel – betrof De Gouden Bocht in de 
Herengracht van de zeventiende-
eeuwse Amsterdamse schilder Gerrit 
Berckheyde. In de uiterste hoek van 
het schilderij is nog net het pand 
afgebeeld waar de bank Teixeira de 
Mattos was gevestigd die in 1966 
bankroet ging.

 
naar: Roel Janssen 
uit: De Groene Amsterdammer, 13 april 2011 
 
 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van 
dit examen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 Men spreekt van het calimerocomplex als een persoon, organisatie of land het gevoel 

 heeft vanwege de eigen kleine omvang niet serieus te worden genomen en die visie 

ook uitdraagt. De naam is afgeleid van de tekenfilmfiguur Calimero, een zwart 

kuikentje met een eierdop op zijn kop, die met regelmaat de uitspraak deed: “Zij zijn 

groot en ik is klein en da’s niet eerlijk”. 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 

1 Regels voor de beoordeling 

 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 

2 Algemene regels 

 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 

NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 
bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  

 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 

3 Vakspecifieke regels 

 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
scorepunten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te 
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, 
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat 
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal 
scorepunten worden toegekend. 
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2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
 
 

4 Beoordelingsmodel 

 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1  Eenzame grazers 

 
 1 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
Commerciële (massa)media/activiteiten zouden fout / minderwaardig aan 
de cultuur zijn. 
 

of 
 

Een echt kunstenaar laat zich niet in met commercie. 
 

 
 2 A 

 
 3 maximumscore 1 

alinea 4 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 4 maximumscore 1 
alinea 7 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeeld 
 

 6 maximumscore 2 
 

In de jaren 
zeventig: 

er heerste een grote afstand tussen kunst en commercie 
/ kunst mocht niet geassocieerd worden met commerciële 
activiteiten / commercie was minderwaardig aan kunst. 

Verandering 
vanaf de jaren 
zeventig: 

de grote afstand tussen kunst en commercie is 
verdwenen / kunst en commercie gaan goed samen. 

Belangrijkste 
consequentie 
van deze 
ontwikkeling: 

de elite is verdwenen / er is nog maar één soort elite: de 
media-elite / er heerst verwarring over wat tot de kunst 
gerekend kan worden en wat niet. 

 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien minder dan twee elementen goed 0 
 

 7 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• De elite in de jaren zestig streefde democratisering na / had een anti-

elitaire opstelling 1 
• Hierdoor kreeg het volk evenveel recht van spreken als de elite zelf  1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 8 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Anti-elitaire media schrijven positief over ‘het volk’ als abstractie, maar 

zijn negatief over het ‘concrete’ volk 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

 9 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Met een canon definieert de hogere klasse volgens Bourdieu wat wel 

en wat niet tot de ‘hoge kunst’ gerekend moet worden  1 
• In deze visie gebruikt de elite een canon als een middel om het 

onderscheid tussen hogere en lagere klassen duidelijker te maken 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 50 woorden 1 
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Vraag Antwoord Scores

Ook goed:  
• Hoge kunsten ontleenden in de twintigste eeuw veel elementen aan de 

lage kunst / alledaagse uitingen 1 
• De elite voert een canon in als een middel om het onderscheid tussen 

(hoge en lage kunst en daarmee het onderscheid tussen) de hogere en 
lagere klassen duidelijker te maken 1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 50 woorden 1 
 

 10 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Er is wetenschappelijk vastgesteld dat er geen verschil bestaat tussen 

high art en low culture 1 
• Volgens de kunstgeschiedenis ontleent de hoge kunst elementen aan 

de lage kunst / populaire cultuur en trivia 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden 1 
 

 11 maximumscore 2 
Zin 1: constatering 
Zin 2: argument  
Zin 3: conclusie 
 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien minder dan twee elementen goed 0 
 

 12 B 
 

 13 C 
 

 14 A 
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• grazers zijn (naar het citaat van Nietzsche) domme, onnadenkende 

kuddedieren 1 
• het woord eenzame is toegevoegd om te benadrukken dat wie tot de 

elite wil behoren zich zou moeten afzonderen  1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden 1 
 

 17 C 
 

 18 D 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• de ‘echte’ elite in de hoofdtekst doet knappe dingen / maakt kunst / 

heeft echt talent, de elite in tekstfragment 1 niet 1 
• de ‘echte’ elite in de hoofdtekst kan zich alleen in eenzaamheid 

ontwikkelen, terwijl de elite in tekstfragment 1 alleen bestaat bij gratie 
van de massamedia 1 

 
 

Tekst 2 De ‘geyle hoer’ van de geldzucht 

 
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 20.1 maximumscore 5 
(Welke houding heeft men in Nederland ten opzichte van financiële 
gebeurtenissen in het heden en uit het verleden?) 
• In Nederland is veel belangstelling voor actuele financiële debacles 2 
• tegenstelling-aanduidend element, bijvoorbeeld: maar 1 
• men staat onverschillig / is kort van geheugen ten opzichte van de 

financiële geschiedenis 2 
 

 20.2 maximumscore 2 
(Hoe wordt deze houding historisch verklaard?) 
• een relatie-aanduidend element, bijvoorbeeld “Dit was mogelijk, 

doordat...” 1 
• we in het verleden altijd financieel succesvol zijn geweest  1 
 

 20.3 maximumscore 5 
(vervolg historische verklaring) 
• De overheid trad daarbij snel en adequaat op als op die manier de 

financiële schade kon worden beperkt 2 
• tegenstelling-aanduidend element, bijvoorbeeld: maar 1 
• dezelfde overheid keek weg voor de negatieve gevolgen als er geld 

verdiend kon worden  2 
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Vraag Antwoord Scores

 20.4 maximumscore 3 
(Hoe wordt verklaard dat Nederland niet leert van de geschiedenis en hoe 
kan die verklaring worden weersproken?) 
• Nederland dicht zichzelf een onbeduidende rol toe  2 
• ondanks het feit dat Nederland nog altijd een belangrijke rol speelt in 

de financiële wereld  1 
 

 20.5 maximumscore 3 
(Welke illusie wordt daardoor in stand gehouden en hoe wordt deze 
gevoed?) 
• Men wil er koste wat kost in blijven geloven / wil de illusie in stand 

houden 1 
• dat mislukkingen het gevolg zijn van anderen en niet van eigen falen / 

financiële instellingen goede bedoelingen hebben / geen wanbeleid 
voeren 1 

• Nederlanders ontkennen liefst dat hun land een grote maar 
bedenkelijke rol heeft gespeeld in financieel opzicht 1 

 
 20.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 

taalgebruik in de samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 20.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 16 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een 
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de 
opdracht is 0 scorepunten. 
 
Schematisch: 
161 - 176 woorden: 0 scorepunten aftrek; 
177 - 181 woorden: 2 scorepunten aftrek; 
182 - 186 woorden: 4 scorepunten aftrek; 
187 - 191 woorden: 6 scorepunten aftrek; 
192 - 196 woorden: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
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5 Inzenden scores 

 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 

6 Bronvermeldingen 

 
tekst 1 naar: Henri Beunders, Eenzame grazers / Er is geen elite meer, De Groene 

Amsterdammer, 24 februari 2011 

tekst 2 naar: Roel Janssen, De ‘geyle hoer’ van de geldzucht, De Groene Amsterdammer,  

13 april 2011 

tekstfragment 1 naar: Xandra Schutte, Alleen op een eiland, http://www.amc.nl, geraadpleegd op  

5 juni 2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  
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VW-1001-a-14-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2014-1 
 

Nederlands vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen Nederlands vwo: 
 
Op pagina 7, bij vraag 16 moet het antwoord 
 
De kern van een goed antwoord is: 
• grazers zijn (naar het citaat van Nietzsche) domme, onnadenkende kuddedieren 1 
• het woord eenzame is toegevoegd om te benadrukken dat wie tot de elite wil  
  behoren zich zou moeten afzonderen   1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden  1 
 
vervangen worden door: 
 
De kern van een goed antwoord is: 
• grazers zijn (naar het citaat van Nietzsche) domme, onnadenkende kuddedieren;   
  het woord eenzame is (juist) toegevoegd om te benadrukken dat wie tot de elite 
  wil behoren zich zou moeten afzonderen       2 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden     1 
  
Opmerking 
Als een onjuiste of onvoldoende samenhang tussen de begrippen ‘grazers’ en 
‘eenzame’ is aangebracht, ten hoogste 1 scorepunt toekennen. 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede corrector.  
 
Het CvE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands vwo. 
Het College voor Examens, namens deze, de voorzitter, 
 
drs H.W. Laan 
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VW-1001-a-14-2-o 

Examen VWO 

2014 
tijdvak 2 

dinsdag 17 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 18 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen.  
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald  
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1 Historici, durf lessen te trekken! 

 
In de tekst ‘Historici, durf lessen te trekken!’ kunnen achtereenvolgens de 
volgende delen worden onderscheiden: 
deel 1: Een maatschappelijk probleem 
deel 2: Situatieschets en oorzaken van het probleem  
deel 3: Voorstellen voor oplossing van het probleem 
deel 4: Relativering van het probleem  
deel 5: Samenvatting  

1p 1 Bij welke alinea begint deel 2, ‘Situatieschets en oorzaken van het 
probleem’? 

1p 2 Bij welke alinea begint deel 3, ‘Voorstellen voor oplossing van het 
probleem’? 
 
De tekst bevat verwijten aan historici en journalisten. Daarnaast worden in 
de tekst verwijten genoemd ten aanzien van drie andere beroepsgroepen, 
waaronder docenten. 

3p 3 Benoem de twee andere beroepsgroepen en geef aan welke verwijten aan 
de drie beroepsgroepen worden gemaakt. Neem hiertoe onderstaande 
tabel over en vul die verder in.  
 

Beroepsgroep Verwijt(en) 

1 Docenten geschiedenis  

2   

3  

 
1p 4 Wat is de belangrijkste functie die alinea 12 heeft ten opzichte van de 

omringende tekst? 
Kies uit: afweging, conclusie, gevolgtrekking, oorzaak, samenvatting, 
tegenstelling, toegeving, uitwerking, verklaring, voorwaarde. 
 

1p 5 Wat is de belangrijkste functie die alinea 13 heeft ten opzichte van de 
voorgaande alinea? 
Kies uit: afweging, conclusie, gevolgtrekking, nuancering, oorzaak, 
samenvatting, toegeving, uitwerking, verklaring, voorwaarde. 
 
In alinea 6 kan een kritische lezer een overhaaste generalisatie zien.  

1p 6 Leg met verwijzing naar de gegeven argumentatie in de tekst uit waarom 
een kritische lezer hier die drogreden kan zien. 
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In alinea 7 maakt de auteur diens waardering van hedendaagse 
geschiedkundige studies duidelijk.  

1p 7 Welk middel wordt daartoe meerdere keren gebruikt? 
A De visie van wetenschappers wordt gesteld tegenover de mening van 

leken.  
B Problemen uit het verleden worden gesteld tegenover zaken uit het 

heden. 
C Relatief onbelangrijke zaken worden gesteld tegenover mondiale 

problemen.  
D Schijnbaar onbetwistbare feiten worden gesteld tegenover 

ontwikkelingen die ongewis zijn. 
 
“Waarom moet altijd alles nut hebben? In dit geval heb ik toch bezwaren.” 
(regels 138-140) 

1p 8 Tegen welk aspect van het huidige historische onderzoek heeft de auteur 
in dit geval met name bezwaar?  
 
Alinea 11 is te lezen als een zelfstandige redenering. 

3p 9 Benoem de functie van de afzonderlijke zinnen in deze redenering.  
Neem daartoe de nummers uit onderstaand schema over en noteer per 
nummer de functie van de zin. Maak een keuze uit de volgende functies: 
aanbeveling, argument, bewering, constatering, gevolg, oorzaak, 
samenvatting, tegenwerping, toegeving, verklaring, voorbeeld. 
Let op, je mag elke term maar één keer gebruiken. 
 

1 Eigenlijk zou het hele promotietraject 
moeten worden afgeschaft, of in ieder geval 
grondig moeten worden herzien. 

standpunt 

2 Jonge, bevlogen historici in de kracht van 
hun leven vier jaar lang onderdompelen in 
de trivialiteit – dat verzin je toch niet? 

 

3 Zeker, er zijn genoeg redenen om 
terughoudend te zijn als historicus midden in 
de actualiteit. 

 

4 Als we echt zo veel zouden kunnen leren 
van het verleden, dan leefden we allang in 
het paradijs. 

argument bij vorige zin 

5 Maar dat is nog geen reden om de 
geschiedbeoefening tot academisch 
hobbyisme te reduceren. 

 

6 Laat het vak het strijdtoneel zijn van 
originele, tegendraadse en zelfs ronduit 
partijdige analyses; laat de angst voor kleine 
vergissingen, anachronismen en sweeping 
statements niet langer regeren. 
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Het tekstfragment dat bestaat uit alinea 12 en 13 is te zien als een op 
zichzelf staande argumentatie met een impliciete conclusie.  

2p 10 Parafraseer deze argumentatie met de impliciete conclusie in de vorm van 
drie (deel)zinnen volgens onderstaand schema: 
Weliswaar … maar … Daarom … 
 
Uit alinea 14 blijkt een specifieke opvatting over het uitspreken van een 
mening.  

1p 11 Citeer uit het tekstgedeelte dat bestaat uit alinea 9, 10 en 11 de zin 
waaruit het meest duidelijk blijkt wat de auteur volgens de tekst vindt van 
de hedendaagse opvatting over het uitspreken van een mening.  
 
In alinea 4 wordt ervan uitgegaan dat geschiedenis een belangrijk punt is 
in de politiek, terwijl in alinea 15 wordt gesteld dat historische argumenten 
“nauwelijks een rol van betekenis” hebben in de politiek.  
Hier lijkt sprake van een tekstuele tegenstrijdigheid.  

3p 12 Leg uit waarom er geen sprake van een tegenstrijdigheid is. Gebruik voor 
je antwoord niet meer dan 30 woorden.  
 

1p 13 Welke uitspraak over het verband tussen alinea 1 enerzijds en alinea’s 14 
en 15 anderzijds is de beste? 
A In alinea 1 wordt een probleem geschetst en in alinea 14 en 15 

worden daarvoor oorzaken genoemd en wordt daaruit een conclusie 
getrokken. 

B In alinea 1 wordt een probleem geschetst en in alinea 14 en 15 
worden daarvoor een mogelijke oplossing en verklaringen gegeven. 

C In alinea 1 wordt een stelling geponeerd en in alinea 14 en 15 wordt 
die stelling herhaald en worden bijbehorende argumenten gegeven. 

D In alinea 1 wordt een stelling geponeerd en in alinea 14 en 15 wordt 
die stelling herhaald en wordt een samenvatting gegeven. 

 
Verspreid in de tekst worden verschillende aanbevelingen gedaan aan 
historici. 

3p 14 Welke vier van onderstaande tien aanbevelingen worden in de tekst 
gedaan? Noteer de nummers. 
 
Historici 
1 moeten aantrekkelijker en boeiender schrijven over hun vak.  
2 moeten bewaken dat de geschiedenis correct wordt weergegeven.  
3 moeten hun werk leerzamer maken voor jongeren.  
4 moeten maatschappelijke relevantie van hun werk nastreven.  
5 moeten meer individueel verantwoordelijkheidsgevoel tonen. 
6 moeten meer voorbeelden aan de actualiteit ontlenen. 
7 moeten minder misleidende historische analogieën bieden. 
8 moeten politici adviseren over maatschappelijke vraagstukken. 
9 moeten terughoudend zijn met adviezen aan politici.  
10  moeten zich actiever opstellen in het maatschappelijk debat. 
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1p 15 Welke van de volgende zinnen geeft het beste de hoofdgedachte van de 
tekst weer? 
A Historici hebben hun maatschappelijke taak veronachtzaamd en 

daarom wordt het tijd dat ze zich meer richten op verbanden tussen 
het heden en het verleden om op basis daarvan te adviseren over 
actuele maatschappelijke problemen.  

B Historici houden zich alleen met onbelangrijk historisch onderzoek 
bezig en daarom wordt het tijd dat ze meer onderzoek doen naar 
verbanden tussen het heden en het verleden om daarmee de politiek 
te kunnen adviseren.  

C Historici laten zich bij hun onderzoek te veel leiden door wat 
journalisten en politici van hun vak vinden en daarom wordt het tijd dat 
ze afstand nemen van die groepen om zich meer met 
maatschappelijke problemen bezig te houden. 

D Historici richten zich eenzijdig op het verleden en het wordt tijd dat ze 
op basis van onderzoek naar actuele maatschappelijke problemen 
voorspellen in welke richting de maatschappij zich het beste kan 
ontwikkelen.  

 
1p 16 Hoe kan de tekst het beste worden gekarakteriseerd? 

A als een activerende tekst met polemiserende elementen  
B als een beschouwende tekst met betogende elementen  
C als een polemiserende tekst met beschouwende elementen  
 

 
  Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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tekstfragment 1 
 
“Het leven moet achterwaarts begrepen worden, maar voorwaarts 
geleefd.” Dit is een van de bekende citaten van de Deense filosoof Søren 
Kierkegaard. Een uitspraak waar je op het eerste gezicht de logica wel 
van onderschrijft, maar in tweede instantie aan begint te twijfelen: gaat dit 
nog wel op voor deze tijd? Zijn we nog wel bezig ons leven achterwaarts 
te begrijpen? 
Veel wijst erop dat we in een ‘geschiedenis-loze’ tijd leven. Dat is een 
even spectaculaire als onheilspellende ervaring. 21ste-eeuwse mensen 
hebben het idee niet langer schatplichtig te zijn aan het verleden, aan hoe 
het vroeger ging. Voorouderlijke tradities zijn weggevaagd, ze worden 
geminacht: daar kan niet meer op gekoerst worden. We beleven Stunde 
Null van een nieuwe wereldsamenleving. Zogenaamd zonder precedent. 
Zonder historische wortels. 
Samenleven doen we voortaan op de tast. Tradities en gezagvolle normen 
wijzen ons steeds minder de weg. Expertkennis is van haar voetstuk 
gevallen. Wetenschap is ontmaskerd als een onbetrouwbare 
boodschapper van De Waarheid. Religie, levensbeschouwing en 
beschavingsoverdracht zijn verdampt in de postmoderne conditie. 
 

naar: René Cuperus  
uit: de Volkskrant, 10 juni 2013 

 
 

3p 17 In zowel de hoofdtekst als tekstfragment 1 wordt een geringe waardering 
voor historische kennis gesignaleerd. Geef aan hoe beide teksten van 
elkaar verschillen als het gaat om het ontstaan van deze geringe 
waardering. Gebruik voor je antwoord niet meer dan 35 woorden.  
 
Uit de woordkeuze van de auteur kun je opmaken dat hij de in 
tekstfragment 1 beschreven maatschappelijke tendens betreurt. 

3p 18 Noem zes woorden of woordgroepen waaruit dit onmiskenbaar blijkt.  
 

 
Tekst 2 Wat weerloos is, is niet per se van waarde 

 
17p 19 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands bij de tekst 

‘Wat weerloos is, is niet per se van waarde’ in maximaal 180 woorden. 
Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de 
oorspronkelijke tekst niet kent. Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
 welke visie natuurpuristen hebben op de natuur;  
 welk standpunt de auteur inneemt tegenover natuurpuristen; 
 welke ontwikkeling in Nederland aan dit standpunt ten grondslag ligt;  
 met welke argumenten de visie van natuurpuristen wordt bestreden;  
 welke tweeledige conclusie wordt getrokken. 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 

Historici, durf lessen te trekken! 
 
(1) Het is droevig gesteld met de 
historische kennis van de gemiddelde 
Nederlander, dat weten we inmiddels 
wel. Het blijkt uit Citotoetsen, testjes 
onder Tweede Kamerleden en uit een 5 

wijdverbreide nostalgie – dat onstil-
bare verlangen naar een of ander 
Gouden Tijdperk waar we nauwelijks 
iets van weten, naar het schijnt 
ergens in de zeventiende eeuw.  10 

(2) Intussen blijven de schuldigen 
van het historische onbenul buiten 
schot. Dat zijn niet die onwetenden 
en nostalgici, de historici zelf zijn 
verantwoordelijk. Er is immers geen 15 

vakgebied dat zichzelf zo gretig weg 
relativeert. In de professionele 
geschiedbeoefening heerst het 
dogma dat je van vroeger niets leren 
kan. Immers: de geschiedenis 20 

herhaalt zich nooit. Er is altijd wel 
een of ander triviaal, en daarom juist 
weer cruciaal detail dat een tweede 
keer net even anders loopt. In het 
laboratorium van de geschiedkundige 25 

moet het verleden in een steriel 
vacuüm worden bestudeerd. Anders 
is het quatsch. Het wordt tijd dat de 
geschiedkundigen weer gaan doen 
waarvoor de maatschappij hen nodig 30 

heeft: lessen trekken uit het verleden. 
(3) De professionele historici voelen 
zich ongemakkelijk bij de toe-
genomen belangstelling van de leek. 
Tijdens het vijfjaarlijkse congres van 35 

het International Committee of 
Historical Sciences, twee jaar 
geleden in Amsterdam, heerste het 
gevoel dat “hun vak wordt gegijzeld 
door docenten die er te weinig van 40 

begrijpen en door politici die zich er 
te veel mee bemoeien”, zo  

rapporteerde nrc.next. 
(4) Maar ingrijpen is er niet bij. Ze 
kijken lijdzaam toe hoe de populaire 45 

geschiedbeoefening wordt over-
genomen door de journalistieke 
schoonschrijvers die geen last 
hebben van zulke scrupules. 
Hoofdschuddend zien ze vanaf de 50 

zijlijn hoe, sinds Nederland zichzelf 
als een verwarde natie beschouwt, 
de geschiedenispolitiek oprukt. 
Onder oud-premier Balkenende, 
afgestudeerd historicus, moest ‘ons’ 55 

verleden de motor van integratie 
worden en de nodige normen en 
waarden bijbrengen. Oud-minister 
Verhagen, nog zo’n geschiedenis-
klant, stelde voor een tempel ter ere 60 

van de nationale geschiedenis te 
bouwen. Dat minister-president 
Rutte, die ook al geschiedenis 
studeerde, geen geld overhad voor 
dit Nationaal Historisch Museum, laat 65 

onverlet dat zijn partij de fameuze 
canon van de geschiedenis – het 
gedroomde panacee voor alle 
historische onkunde – verplicht wil 
stellen.  70 

(5) Dat de vaklui niet willen kletsen 
over ‘de Nederlander’ en zijn 
‘identiteit’, niet willen meedoen aan 
de platte exercitie die geschiedenis-
politiek heet, dat pleit voor hen. Maar 75 

het ongemak van de professionele 
historicus komt ook voort uit zijn 
onvermogen iets over de actualiteit te 
zeggen. Als hij het al zou willen, zou 
hij het niet kunnen, want voor zinvolle 80 

vergelijkingen tussen vroeger en nu 
moet bruikbaar vergelijkingsmateriaal 
worden geproduceerd. In al die 
stroeve proefschriften waar de 
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voetnoten en onleesbare zins-85 

constructies regeren en in al die 
obscure maar toch zeer ‘prominente’ 
vaktijdschriften met meer 
redacteuren dan lezers, gaat het 
zelden over zaken van enig 90 

maatschappelijk belang. 
(6) Vier lange en eenzame jaren 
duurt het promotietraject, dat als 
enige toegang verschaft tot de 
academische kaste. Aan het einde 95 

van die rit staat een pil die door de 
promovendus in eigen beheer moet 
worden uitgegeven, omdat geen 
uitgeverij zich eraan wil wagen. 
Promoveren is een wedstrijdje in 100 

trivialiseren, dat blijkt wel uit drie 
successen die onlangs zijn geboekt 
aan mijn alma mater, de Universiteit 
Utrecht: de veelbewogen 
(her)drukgeschiedenis van het 105 

katholieke prentenboek Pia 
desideria, de studie Het voortleven 
van de middeleeuwse ridderroman in 
het zeventiende-eeuwse Frankrijk en 
De hernieuwde interesse voor het 110 

Zeeuwse platteland tussen 1750 en 
1850. 
(7) In de agenda van de faculteit lees 
ik ook dat er twee spraakmakende 
conferenties aankomen over ‘de 115 

dynamiek van het middeleeuwse 
manuscript’ en over ‘identiteiten, 
intertekstualiteit en performance in 
de vroegmoderne zangcultuur’. Van 
harte aanbevolen, mocht u een van 120 

de tien mensen op de wereld zijn die 
zich ervoor interesseren. Ach ja, de 
aarde warmt op, de wereldwijde 
ongelijkheid explodeert en de 
economische crisis…, maar we 125 

weten straks wel alles over de 
invloed van ‘intertextual patterns’ in 
vroegmoderne smartlappen op ‘the 
dynamic process of group formation’.  
(8) Er wordt, in Utrecht en elders, ook 130 

wel onderzoek gedaan met meer 

maatschappelijke relevantie, maar je 
moet wel erg je best doen om die 
artikelen te vinden in een hooiberg 
van irrelevantie. Is dat erg? 135 

Bierbrouwen en dressuur rijden 
worden toch ook alleen maar voor de 
lol gedaan? Waarom moet altijd alles 
nut hebben? In dit geval heb ik toch 
bezwaren. Hier beleven wel heel 140 

weinig mensen lol aan, we betalen er 
met z’n allen voor en mensen die 
slim en geduldig genoeg zijn voor 
een intertekstuele analyse van 
vroegmoderne kroegkrakers, kunnen 145 

ook een wezenlijke bijdrage leveren 
aan de analyse van serieuze 
problemen.  
(9) Ik denk daarom dat het tijd is af te 
kicken van de drang naar historische 150 

kennis om die kennis zelf. ‘Nut’, dat 
verboden woordje binnen de 
geesteswetenschappen, zou weer op 
een voetstuk moeten komen te staan. 
En dan niet het ‘nut’ zoals over-155 

bodige universiteitsbestuurders dat 
‘valoriseren’, maar gewoon, het nut 
waar de noden van nu om vragen. De 
historicus is prima in staat dat zelf te 
bepalen. Neem alleen al de crisis: al 160 

vijf jaar aan de gang, maar van het 
geschiedkundig front geen nieuws. 
Terwijl er zoveel vragen zijn. Waar 
komt deze crisis vandaan? Hebben 
we eerder zoiets meegemaakt? 165 

Welke lessen kunnen we trekken uit 
de vorige wereldcrises? 
(10) De moderne historicus kan niet 
zoveel met dit soort vragen. De 
obsessie met de wetenschappelijke 170 

statuur van de geschiedbeoefening, 
ook wel ‘professionalisering’ 
genoemd, heeft dit soort vragen 
grotendeels irrelevant gemaakt. 
Geschiedenis is verworden tot een 175 

opleiding voor het beweren van 
uiterst precieze dingen over uiterst 
oninteressante dingen. Zoals in wel 
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meer wetenschappen heeft ook hier 
de publicatiedrift toeslagen, waardoor 180 

het jargon welig tiert in steeds 
kleinere oplages. Tot overmaat van 
ramp vervlocht deze 
professionalisering zich met het 
postmodernisme1) en sindsdien is 185 

alles ‘tekst en interpretatie’ en is 
ieder moreel oordeel uit den boze. 
Dit heeft de maatschappelijke 
relevantie van de professionele 
geschiedbeoefening nog verder 190 

ondergraven. 
(11) Eigenlijk zou het hele promotie-
traject moeten worden afgeschaft, of 
in ieder geval grondig moeten 
worden herzien. Jonge, bevlogen 195 

historici in de kracht van hun leven 
vier jaar lang onderdompelen in de 
trivialiteit – dat verzin je toch niet? 
Zeker, er zijn genoeg redenen om 
terughoudend te zijn als historicus 200 

midden in de actualiteit. Als we echt 
zo veel zouden kunnen leren van het 
verleden, dan leefden we allang in 
het paradijs. Maar dat is nog geen 
reden om de geschiedbeoefening tot 205 

academisch hobbyisme te reduceren. 
Laat het vak het strijdtoneel zijn van 
originele, tegendraadse en zelfs 
ronduit partijdige analyses; laat de 
angst voor kleine vergissingen, 210 

anachronismen en sweeping 
statements niet langer regeren. 
(12) Historische analogieën zijn 
natuurlijk even vaak misleidend als 
verhelderend. De geschiedenis blijft 215 

een grabbelton. Het is net als bij de 
economische wetenschap – zoek een 
willekeurige mening uit en er zijn 
altijd wel een paar prominente 
historici die je de bijbehorende 220 

vergelijkingen met het verleden 
kunnen leveren. In bijvoorbeeld de 
kwestie Iran kan zowel de Irak-
analogie als de München-analogie 
van pas komen. Ben je tegen 225 

ingrijpen dan zeg je: “Nee, niet doen, 
want Bush loog, het kostte 3.000 
miljard, honderdduizenden burger-
slachtoffers, doe het niet!” Ben je 
voor ingrijpen dan zeg je: “Ja, nu 230 

doen, want 1938, want Chamberlain, 
want appeasement2), o nee, dus nu 
bommen erop!” Quod erat 
demonstrandum3).  
(13) Gelukkig zitten er ook groene 235 

ballen in de grabbelbak van het 
verleden. Aan de historicus de taak 
om die er, volgens wetenschappelijke 
criteria, uit te vissen. Want over 
vrijwel al onze zorgen – de krediet-240 

crisis, de klimaatcrisis, Europese 
(des)integratie, de multiculturele 
samenleving, privatiseringen, 
stijgende zorgkosten, populisme, de 
‘Arabische Lente’, verloedering en 245 

wat niet meer – heeft de historicus 
iets zinnigs te zeggen.  
(14) De historicus zou meer aandacht 
moeten besteden aan politiek-
maatschappelijke vraagstukken. Hij 250 

zou zich meer bezig moeten houden 
met de bestrijding van de 
geschiedvervalsing waar politici en 
journalisten zich om de haverklap 
aan schuldig maken. Bovendien zou 255 

hij – met de tegenwoordig nu 
eenmaal noodzakelijke vrijblijvend-
heid – meer moeten oordelen en 
minder moeten afwachten: als hij het 
niet doet, dan doen anderen het wel. 260 

Voor Robert Fruin (1823-1899), de 
Herodotus van de Lage Landen, 
stond nog vast dat je van de 
geschiedenis kunt leren: die moet 
‘stof tot nadenken’ opleveren. Zijn 265 

opvolger P.J. Blok (1855-1929) 
verzuchtte na het schrijven van zijn 
Geschiedenis van het Nederlandse 
volk (1923) dat het hem een “waarlijk 
nationale opgave en bron van 270 

onbeschrijfelijk genot” was geweest. 
Zo klef hoeft het niet, maar in Clio’s 
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naam, een beetje relevanter mag 
best. En leesbaarder. En leerzamer. 
(15) Waarom is het zo droevig 275 

gesteld met de historische kennis 
van de gemiddelde Nederlander? Het 
antwoord is eenvoudig: omdat de 
gemiddelde Nederlander de kennis 
die nu wordt aangeboden nergens 280 

voor nodig heeft. Historische 
argumenten spelen nauwelijks een 
rol van betekenis in de samenleving 
of het politieke debat. Terwijl we van 
de economische wetenschap de 285 

fijnste kneepjes krijgen 
voorgeschoteld – van credit default 
swaps tot uitverdieneffecten – horen 
we zelden iets over de historische 
dimensie van de Europese Unie, het 290 

integratiedebat of missies zoals die in 
Kunduz. Geschiedenis is voor de 
meesten niet meer dan een vak op 
school of een stukje nostalgie, iets 
wat hoogstens van pas komt bij een 295 

spelletje Triviant. Het wordt tijd dat 
historici schuld bekennen en vaker 
iets nuttigs gaan doen. 

 
naar: Rutger Bregman 
uit: de Volkskrant, 29 september 2012 
 

 
 
 

noot 1 Het postmodernisme is een stroming in de filosofie en kunst die lang gekoesterde  

 begrippen als waarheid en authenticiteit in twijfel trekt. Er zou volgens deze stroming  

 geen geprivilegieerde manier zijn om tot kennis te komen. 

noot 2 “Chamberlain, want appeasement”: Chamberlain was premier van Groot-Brittannië van 

 1937 tot 1940. Hij stond bekend om zijn appeasement-politiek: met behulp van  

 diplomatiek overleg en gedoogbeleid probeerde hij, vergeefs naar achteraf bleek, een 

 oorlog met nazi-Duitsland te voorkomen. Zijn appeasement-politiek, formeel  

 vastgelegd in het Verdrag van München in 1938, was van meet af aan omstreden. 

noot 3 Quod erat demonstrandum: hetgeen wat te bewijzen was. Deze uitdrukking wordt vaak 

aan het einde van een logische redenering gebruikt, bijvoorbeeld in de wiskunde, om 

aan te duiden dat hetgeen men wilde bewijzen, daadwerkelijk bewezen is. 
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Tekst 2 

 

Wat weerloos is, is niet per se van waarde1) 
 
(1) Een paar jaar geleden zag ik in 
de bioscoop Into the Wild, Sean 
Penns verfilming van het gelijk-
namige boek van Jon Krakauer. Boek 
en film volgen de laatste twee 
levensjaren van Chris McCandless. 
Nadat hij met mooie cijfers is 
afgestudeerd, drijft zijn weerzin tegen 
de moderne, technologische 
consumptiemaatschappij hem weg 
van huis. Hij hunkert ernaar zich te 
verliezen in de ongerepte natuur. Het 
kost de kijker weinig moeite 
sympathie op te brengen voor zijn 
vlucht uit een verziekte, moderne 
wereld. De film is voor een groot deel 
een ode aan de natuur, een ode die 
ruikt naar het optimisme van de jaren 
zestig. 
(2) Ook Frederik van Eeden, een 
bekende negentiende-eeuwse 
schrijver en dichter, stichtte zijn 
eigen kolonie, gedreven door het 
ideaal van een leven in een 
onbedorven natuurstaat. Hoewel 
deze en vergelijkbare onder-
nemingen steevast op een mislukking 
uitliepen, bleek het ideaal van de 
heilzame natuur tegenover een zieke 
en slechte cultuur gedurende de 
twintigste eeuw buitengewoon 
hardnekkig.  
(3) Dit ideaal van een onbedorven 
natuurstaat blijkt ook in deze tijd nog 
steeds te bestaan. In 2002 zong 
cultuurfilosoof Ton Lemaire in het 
vuistdikke Met open zinnen de 
inmiddels bekende klaagzang van 
plundering en vernieling van de 
aarde. Hij pleitte voor een gemeen-
schapsleven van kleinschalige 
landbouw en jacht, in harmonie met 

een heilzame natuur. En toch was er 
iets veranderd. Het steeds manifester 
worden van een ecologische crisis in 
de jaren zeventig en tachtig maakte 
dit ideaal feitelijk irrelevant. We 
konden moeilijk blijven dromen van 
een pastoraal bestaan op een aarde 
waar de ene na de andere dier- en 
plantensoort bezig was uit te sterven. 
Het geloof in de heilzaamheid van 
een door de mens onaangeraakte 
wildernis blijkt moeilijk houdbaar.  
(4) Terwijl orthodoxe adepten van de 
mythe van het romantische natuur-
purisme ons aanbevelen de natuur 
zo veel mogelijk te bevrijden van 
menselijke bemoeienissen, neemt 
gaandeweg het besef toe dat zoiets 
als een volkomen ongerepte natuur 
in Nederland vrijwel nergens meer 
bestaat en ook niet meer kan 
bestaan. Gedurende vijfhonderd jaar 
landbouwgeschiedenis is alles wat 
ooit moerassig, leeg en onherberg-
zaam land was allang bedijkt, droog-
gemalen, ingepolderd, ontgonnen, 
aangeharkt, beplant, bebost en 
uiteindelijk nuttig en bewoonbaar 
gemaakt. Zo raakten natuur en land-
leven hecht vergroeid met cultuur en 
geschiedenis. Het onderscheid 
tussen Natuur en Cultuur kan 
eigenlijk niet meer worden gemaakt. 
(5) In de twintigste eeuw legde de 
modernisering een steeds ongebrei-
delder beslag op de schaarser 
wordende grond in Nederland. De 
politieke bemoeienis nam toe. Door 
de brede waaier van gefragmenteer-
de wensen en visies ontstond een 
natuur die hiervan een afspiegeling 
vormt: hybride compromissen. Dat 
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heeft er uiteindelijk toe geleid dat 
Nederland een volkomen ten 
behoeve van de mensen ingericht 
recreatiegebied is geworden, vol 
‘wilde’ planten en dieren.  
(6) Het is echter maar de vraag of dat 
erg is. Met de kunstmatig gecompo-
neerde natuur van een heel land is in 
beginsel net zo weinig mis als met 
een fraai aangelegd park of een 
prachtige wilde tuin. Zelfs als we op 
de lange duur van de hele aarde één 
kolossaal park weten te maken, zou 
dat nog geen verlies zijn, maar 
eerder de grootste winst waarop we 
nog mogen hopen. De fraaiste 
middenweg tussen natuur, cultuur en 
milieu. Een absoluut ijkpunt voor 
pure of oorspronkelijke natuur is er 
niet. De adepten van wat ik gemaks-
halve maar de mythe van het 
romantische natuurpurisme noem, 
beijveren zich onvermoeibaar voor 
het behoud van zoveel mogelijk 
‘oorspronkelijke natuur’. 
(7) James Lovelock, wetenschapper 
en milieubeschermer, formuleerde in 
1969 de Gaia-theorie, genoemd naar 
de Griekse godin van de aarde. 
Volgens Lovelock is de aarde een 
ontzagwekkend groot, dynamisch 
superorganisme, dat al veertig 
miljoen jaar zichzelf reguleert. Binnen 
de romantische receptie van deze 
theorie is de aarde synoniem aan 
onze Moeder Natuur, de eeuwig 
onveranderlijke en zuivere drager 
van het leven. De Natuur is een 
godin, die we niet moeten tarten met 
onze eigen wensen en verlangens. 
De ecologische crisis is de con-
sequentie van het geweld dat onze 
cultuur de natuur heeft aangedaan. 
De schuld ligt bij de moderne mens, 
die zichzelf met al zijn wetenschap 
en techniek van de natuur heeft 
vervreemd. 

(8) Het klinkt ons plausibel in de 
oren, waaruit blijkt dat de mythe van 
het romantische natuurpurisme zich 
nadrukkelijk in ons bewustzijn heeft 
genesteld. Wat ooit nog een 
charmante droom van intellectuelen 
en kunstenaars leek te zijn, is 
inmiddels diep verankerd in brede 
segmenten van de samenleving. De 
bescherming van natuurgebieden 
wordt synoniem geacht aan het 
behoud van zoveel mogelijk 
‘natuurwaarde’. Hoe meer ‘wilde 
natuur’, hoe beter. Nu is de ‘natuur-
waarde’ van beschermde enclaves 
zelden of nooit honderd procent. 
Overal is of wordt ingegrepen. We 
weten helemaal niet wat we ons bij 
de ‘oorspronkelijke’ toestand van een 
landschap moeten voorstellen. Want 
wat is oorspronkelijk? Wat er 
honderd jaar geleden was? 
Vijfduizend jaar geleden? De natuur 
verandert voortdurend, ook zonder 
de mens. 
(9) Hoezeer de mythe van het natuur-
purisme desondanks is opgerukt, 
leert ons het geval van de 
Oostvaardersplassen bij Almere. In 
eerste instantie was het gebied een 
onbedoeld bijproduct van de 
inpoldering annex verwaarlozing van 
zuidelijk Flevoland. Daarna werd het 
door Staatsbosbeheer opgepakt met 
de ambitie om hier ruimte te maken 
voor ‘natuurlijke dynamiek’. Als 
ijkpunt voor de nagestreefde 
‘oorspronkelijke’ natuur werd de toe-
stand van Nederland van duizenden 
jaren geleden gekozen. Een bosrijk 
landschap, afgewisseld door open 
plekken die begraasd werden door 
oerrunderen. Dat Nederland er 
destijds zo bij lag, is echter hoogst 
speculatief. De Heckrunderen die 
hier uitgezet zijn, worden ten on-
rechte aangeduid als ‘oerrunderen’. 

Pagina: 498Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1001-a-14-2-b 8 / 9 lees verder ►►►

Het betreft een door de gebroeders 
Heck gefokt ras. De oorspronkelijke 
oeros, waar al onze runderrassen 
van afstammen, is al in de zeven-
tiende eeuw uitgestorven. In feite 
betreden wij in de Oostvaarders-
plassen geen oernatuur maar een 
zeer gecontroleerd park.  
(10) Deze vorm van natuurpurisme in 
de Oostvaardersplassen is 
schadelijk. Die leidt tot weerzin-
wekkend dierenleed, talloze runderen 
die ’s winters verhongeren, iets wat 
gelegitimeerd wordt als nu eenmaal 
horend bij een ‘natuurlijke dynamiek’. 
Het in stand houden van deze ‘pure 
natuur’ vergt bovendien een bijna 
totalitaire controle. We zijn plotseling 
heel ver verwijderd geraakt van het 
ideaal van een ‘vrije natuur’. De 
toegangsmogelijkheden van de 
Oostvaardersplassen zijn immers 
zeer beperkt, de mens moet als de 
grote verzieker zo veel mogelijk 
worden buitengesloten. Je kunt je 
afvragen of zich hier niet de ware 
hoogmoed openbaart. Zien we juist 
hier niet de contouren van de mens 
die zich werkelijk in staat acht het 
stokje van God over te nemen? 
Verder versterkt romantisch natuur-
purisme de misvatting – en dat is 
misschien nog het meest schadelijk – 
dat het milieu vooral geholpen wordt 
door de aarde zo veel mogelijk in 
haar zuivere, door de moderniteit 
onaangeraakte staat terug te 
brengen. 
(11) Op de meeste milieufronten 
hebben we te maken met zuiver 
wetenschappelijke en technische 
problemen. Maar vanwege irrationele 
weerstanden worden natuur-
beschermende technologieën als 
synthetische biologie en geo-
engineering onvoldoende ingezet. 
Daarom moet het denken over natuur 

en milieu worden bevrijd van de 
loodzware ideologische molensteen 
van het romantisch natuurpurisme. 
Wetenschap, technologie en 
economie bieden samen de enige 
weg naar een oplossing van de grote 
milieuproblemen. Grootschalige 
modernisering vormt geen tegen-
stelling met natuurbehoud, maar is er 
juist de sleutel toe.  
(12) Niemand hoeft te vrezen dat 
langs deze weg wat ons nu aan wilde 
natuur rest, verloren zal gaan. 
Wildernissen met uiterst gevarieerde 
levensvormen, zoals bossen, regen-
wouden, moerassen, savannen en 
woestijnen, zijn voor het leven op 
aarde van cruciaal belang. Die zullen 
om die reden met alle mogelijke 
middelen maximaal beschermd 
moeten worden. Voor alle overige 
landschappen – een weilandje, een 
bosrand, een meertje – zouden ook 
recreatieve of economische 
prioriteiten kunnen prevaleren. We 
moeten af van het idee dat elke vorm 
van schoonheid en ongereptheid in 
de natuur synoniem is met heiligheid. 
Alles van waarde mag weerloos zijn, 
maar niet alles wat weerloos is, is 
van evenveel waarde.  
(13) Ik weet nu ook wat ik van Chris 
McCandless denk. Hij sluit zichzelf 
op, niet alleen in een streng en 
winters landschap, maar ook in de 
mythe van een pure, door de 
moderniteit onbezoedelde natuur-
liefde. Chris McCandless is uit-
eindelijk geen held, maar een loser. 
Een eigenwijze romanticus, die voor 
moderne techniek en informatie niet 
de waardering op kon brengen die hij 
wel voor zijn ‘wildernis’ reserveerde. 
Chris had zich beter kunnen wenden 
tot Arctic Dreams (1986) van Barry 
Lopez. Dit boek is een lofzang op het 
poolgebied. Lopez combineert 
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moeiteloos de euforie die een skyline 
in hem oproept (of trekvogels, of 
diepzeevissen) met grote weten-
schappelijke kennis van zaken. 
Kennis van en liefde voor het mooie, 

machtige landschap blijken elkaar 
niet uit te sluiten. Integendeel. Hoe 
meer we ervan weten, des te groter 
ons ontzag. 

 
naar: Patrick van der Kroef 
uit: De Groene Amsterdammer, 9 februari 2012 
 

 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van 
dit examen. 
 
 
 
 
 
 

einde  

noot 1 De titel is een verwijzing naar de dichtregel “Alles van waarde is weerloos” uit het 

gedicht De zeer oude zingt van de Nederlandse dichter en beeldend kunstenaar 

Lucebert (1924-1994). 
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Correctievoorschrift VWO 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 

1 Regels voor de beoordeling 

 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 

2 Algemene regels 

 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 

NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 
bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  

 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 

3 Vakspecifieke regels 

 
Voor dit examen kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
scorepunten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te 
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, 
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat 
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal 
scorepunten worden toegekend. 
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2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
 
 

4 Beoordelingsmodel 

 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 Historici, durf lessen te trekken! 

 
 1 maximumscore 1 

alinea 2 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 9 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 3 maximumscore 3 
 

Beroepsgroep Verwijt(en) 

1 Docenten geschiedenis begrijpen weinig van hun vak. 

2 Politici bedrijven geschiedenispolitiek / misbruiken 
geschiedenis om politiek mee te bedrijven / 
gebruiken onjuiste/geen historische 
argumenten in het publieke debat. 

3 Universiteitsbestuurders kennen waarde toe aan onderzoek dat niet 
nuttig is voor de hedendaagse problemen. 

 
voor de juist aangeduide beroepsgroepen en correct aangeduide verwijten: 
indien vijf elementen goed 3 
indien vier elementen goed 2 
indien drie elementen goed 1 
indien minder dan drie elementen goed 0 
 

 4 maximumscore 1 
toegeving 
 

 5 maximumscore 1 
nuancering 
 

 6 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(De kritische lezer kan opmerken dat) op basis van (slechts) drie 
voorbeelden alle wetenschappelijk onderzoek naar geschiedenis  
in diskrediet wordt gebracht.  
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 1 
tegen de subsidiëring van niet-maatschappelijk-relevant onderzoek 
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 3 
 

1 Eigenlijk zou het hele promotietraject moeten 
worden afgeschaft, of in ieder geval grondig 
moeten worden herzien. 

(al gegeven: standpunt) 

2 Jonge, bevlogen historici in de kracht van 
hun leven vier jaar lang onderdompelen in 
de trivialiteit – dat verzin je toch niet? 

argument 

3 Zeker, er zijn genoeg redenen om 
terughoudend te zijn als historicus midden in 
de actualiteit. 

toegeving 

4 Als we echt zo veel zouden kunnen leren 
van het verleden, dan leefden we allang in 
het paradijs. 

(al gegeven: argument 
bij vorige zin) 

5 Maar dat is nog geen reden om de 
geschiedbeoefening tot academisch 
hobbyisme te reduceren. 

tegenwerping 

6 Laat het vak het strijdtoneel zijn van 
originele, tegendraadse en zelfs ronduit 
partijdige analyses; laat de angst voor kleine 
vergissingen, anachronismen en sweeping 
statements niet langer regeren. 

aanbeveling 

 
indien vier elementen goed 3 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien minder dan twee elementen goed 0 
 

 10 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
 Weliswaar leidt geschiedenis niet altijd tot geschikte inzichten / blijft de 

geschiedenis een grabbelton, 
 maar over veel zaken kan de geschiedenis ons wel iets zinnigs leren. 
 Daarom moet de historicus meer aandacht besteden aan 

maatschappelijke vraagstukken. 
 
Opmerking 
Bij lid 3 mag niet goed gerekend worden:  
Daarom kan de historicus over al onze zorgen iets zinnigs te berde 
brengen. 
 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien minder dan twee elementen goed 0
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 1 
“Tot overmaat … den boze.” (regels 182-187) 
 

 12 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is:  
• volgens alinea 4 vragen politici wel aandacht voor de geschiedenis 1 
• maar volgens alinea 15 gebruiken ze zelf nauwelijks historische 

argumenten 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 13 B 
 

 14 maximumscore 3 
aanbeveling 1, 2, 4 en 10 
 
indien vier aanbevelingen goed 3 
indien drie aanbevelingen goed 2 
indien twee aanbevelingen goed 1 
indien minder dan twee aanbevelingen goed 0 
 

 15 A 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• in de hoofdtekst wordt deze geringe waardering geweten aan de 

manier waarop historici hun vak uitoefenen 1 
• in tekstfragment 1 wordt deze geringe waardering voorgesteld als een 

maatschappelijk diep verankerde ontwikkeling 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden 1 
 

 18 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
 onheilspellende (ervaring)  
 (zijn) weggevaagd 
 (worden) geminacht 
 van haar voetstuk gevallen  
 (is) ontmaskerd 
 verdampt (in de postmoderne conditie) 
 
indien zes elementen goed 3 
indien vijf elementen goed 2 
indien vier elementen goed 1 
indien minder dan vier elementen goed 0 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 2 Wat weerloos is, is niet per se van waarde 

 
In een goede samenvatting (maximumscore 17 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 19.1 maximumscore 2 
(Wat is de visie op natuur van de natuurpuristen?) 
• Natuurpuristen verafgoden de natuur / De natuur moet bevrijd worden 

van de bemoeienissen van de mens 1 
• want die biedt een tegenwicht aan de verziekte maatschappij 1 
 

 19.2 maximumscore 5 
(standpunt ten aanzien van natuurpuristen en ontwikkeling die hieraan ten 
grondslag ligt) 
• Het geloof in de heilzaamheid van een door de mens onaangeraakte 

wildernis is in deze tijd maar moeilijk houdbaar 2 
• redengevend verband (bijvoorbeeld want/omdat)  1 
• de ‘ongerepte natuur’ bestaat niet meer in Nederland / het onderscheid 

tussen natuur en cultuur kan niet meer worden gemaakt / natuur en 
landleven in Nederland zijn tegenwoordig vergroeid met cultuur en 
geschiedenis / Nederland bestaat tegenwoordig uit kunstmatig 
gecomponeerde natuur  2 

 
 19.3 maximumscore 4 

(argumenten tegen de visie op natuurpurisme) 
• De gedachten achter het natuurpurisme zijn niet houdbaar  1 
• redengevend verband (bijvoorbeeld want/omdat/om de volgende 

redenen)  1 
• kunstmatig aangelegde natuur is net zo mooi als niet door mensen 

gecreëerde natuur 1 
• we weten niet wat de oorspronkelijke stand van de natuur is 1 
 

 19.4 maximumscore 4 
(vervolg argumenten tegen de visie op natuurpurisme) 
• nastreven van de ‘oorspronkelijke natuur’ leidt tot dierenleed  1 
• het in stand houden van ‘ongerepte natuur’ vergt een bijna totalitaire 

controle / het getuigt van hoogmoed om te denken dat je voor God kunt 
spelen 1 

• het versterkt de misvatting dat het milieu geholpen wordt door de aarde 
zo veel mogelijk in haar zuivere / door de mens onaangeraakte staat 
terug te brengen  1 

• het houdt (op irrationele gronden) de inzet van natuurbeschermende 
technologieën tegen  1 
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Vraag Antwoord Scores

 19.5 maximumscore 2 
(tweeledige conclusie) 
• We moeten worden bevrijd van het romantische natuurpurisme  1 
• We moeten erkennen dat wetenschap/technologie goed samengaat 

met eerbied voor / behoud van de natuur  1 
 

 19.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 19.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een 
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de 
opdracht is 0 scorepunten. 
 
Schematisch: 
181 - 198 woorden: 0 scorepunten aftrek; 
199 - 203 woorden: 2 scorepunten aftrek; 
204 - 208 woorden: 4 scorepunten aftrek; 
209 - 213 woorden: 6 scorepunten aftrek; 
214 - 218 woorden: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
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5 Inzenden scores 

 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 

6 Bronvermeldingen 

 
tekst 1 naar: Rutger Bregman, de Volkskrant, 29 september 2012 

tekst 2 naar: Patrick van der Kroef, De Groene Amsterdammer, 9 februari 2012 

tekstfragment 1 naar: René Cuperus, de Volkskrant, 10 juni 2013 

 

einde  
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VW-1001-a-13-1-o 

Examen VWO 

2013 
tijdvak 1 

maandag 13 mei 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 17 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.  
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald  
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer  
dan één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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 VW-1001-a-13-1-o 2 / 7 lees verder ►►►

Tekst 1  Ik was, dus ik ben 

 
Een schrijver kan in de inleiding van een tekst op verschillende manieren 
de aandacht van de lezers proberen te trekken.  

1p 1 Welk van onderstaande middelen wordt in de inleiding van de tekst  
‘Ik was, dus ik ben’ vooral gebruikt?  
A bij de actualiteit aansluiten 
B een grappige toonzetting hanteren  
C een onverwachte vergelijking maken  
D een prikkelende stelling poneren 
E het belang van het onderwerp benadrukken 
 
De tekst ‘Ik was, dus ik ben’ kan door middel van onderstaande kopjes in 
vijf opeenvolgende delen worden onderverdeeld: 
deel 1: De betekenis van het verleden 
deel 2: Belangstelling voor het verleden 
deel 3: Oppervlakkige belangstelling 
deel 4: Historisch besef versus herinnering 
deel 5: De noodzaak van historisch besef 

1p 2 Bij welke alinea begint deel 2, ‘Belangstelling voor het verleden’? 
1p 3 Bij welke alinea begint deel 4, ‘Historisch besef versus herinnering’?  
1p 4 Bij welke alinea begint deel 5, ‘De noodzaak van historisch besef’?   

 
In alinea 3 wordt geconcludeerd: “Het historisch besef is geen 
vanzelfsprekendheid.” (regels 37-38)  
Een kritische lezer kan zich afvragen of het gerechtvaardigd is om deze 
conclusie te trekken.  

1p 5 Wat voor drogredenering kan de kritische lezer zien in alinea 3?  
A cirkelredenering 
B onjuist oorzakelijk verband 
C overhaaste generalisatie 
D verschuiven van de bewijslast  
 
“Kun je met een bril op blind zijn? Ik ben bang van wel.” (regels 53-54) 

1p 6 Welke van onderstaande beweringen geeft de strekking van deze 
passage het beste weer? 
Met deze passage wordt aangegeven 
A dat Goedkoop blind is voor bepaalde vormen van historisch besef, ook 

al constateert hij dat het historisch besef alom aanwezig is. 
B dat Goedkoop uitgaat van een simplistische opvatting over historisch 

besef en daarom constateert dat het alom aanwezig is. 
C dat het historisch besef, in overeenstemming met wat Goedkoop 

beweert, wel wijdverbreid is. 
D dat het historisch besef, in tegenstelling tot wat Goedkoop beweert, 

vaak alleen in aanleg aanwezig is. 
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Door gebruik te maken van woorden met een bepaalde gevoelswaarde 
kan een schrijver proberen de argumenten van een tegenstander af te 
zwakken.  

2p 7 Citeer vijf woorden die met dat doel gebruikt worden in het tekstgedeelte 
vanaf regel 79 tot en met 98.  
 

3p 8 In alinea 5 tot en met 7 wordt geargumenteerd over de belangstelling voor 
geschiedenis. Parafraseer de argumentatie in de vorm van drie  
(deel)zinnen volgens onderstaand schema: 
Weliswaar … maar … dus …  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 woorden.  
 
In alinea 8 staat: “Ik geef u nog wat voorbeelden van wat ik – met excuus 
aan Huizinga – de historische sensatiezucht noem.” (regels 99-101) 

2p 9 Leg uit waarom excuus wordt gemaakt aan Huizinga.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 15 woorden.  
 
In alinea 10 en in alinea 13 wordt een beeld geschetst van een cultuur in 
relatie tot het historisch besef. In elk van deze alinea’s belicht de auteur 
echter een verschillend aspect.  

3p 10 Hoe verschillen de twee soorten cultuur die worden geschetst in alinea 10 
en alinea 13 van elkaar?  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 35 woorden.  
 

1p 11 Welke omschrijving geeft het beste de strekking weer van de zin “het is 
onze enige overlevingskans als we er zelf niet meer zijn”? 
(regels 255-257) 
A Als we dood zijn, leeft in een cultuur met een ontwikkeld historisch 

besef het verleden waar we dan deel van uitmaken, op enigerlei wijze 
voort, zodat we op die manier herinnerd worden. 

B Als we dood zijn, zorgt een cultuur met een ontwikkeld historisch besef 
ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met alle zaken die we 
achtergelaten hebben, zodat die blijven voortbestaan. 

C Als we dood zijn, zullen we in een cultuur met een ontwikkeld 
historisch besef op verschillende momenten in de toekomst herdacht 
worden, zodat we bij velen blijven voortleven. 

D Als we dood zijn, zullen we op enigerlei wijze in een cultuur met een 
ontwikkeld historisch besef reïncarneren, zodat we in welke 
hoedanigheid dan ook zullen voortleven. 

 
In alinea 15 wordt met verwijzing naar het hondje Binkie gesteld: “Wij zijn 
allemaal afhankelijk van het verleden om te overleven”. (regels 249-250) 

3p 12 Leg uit hoe in de tekst deze bewering voor mens en dier op een 
fundamenteel andere manier wordt uitgewerkt. Gebruik voor je antwoord 
niet meer dan 30 woorden.  
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1p 13 Wat is het belangrijkste doel van de tekst?  
Het belangrijkste doel van de tekst is  
A aan de lezer uiteen te zetten hoe het historisch besef zich geleidelijk 

heeft ontwikkeld en de lezer ervan te overtuigen dat in dit opzicht 
mens en dier van elkaar verschillen. 

B aan de lezer uiteen te zetten op welke manier het historisch besef tot 
stand komt en de lezer ervan te overtuigen dat je het heden anders 
ervaart als je historisch besef hebt.  

C de lezer te informeren over het belang van historisch besef en te 
bepleiten dat er in onze maatschappij meer aandacht wordt besteed 
aan historische gebeurtenissen.  

D de lezer te informeren over verschillende historische visies en de lezer 
ervan te overtuigen dat aandacht voor roemruchte gebeurtenissen uit 
ons gemeenschappelijk verleden noodzakelijk is. 

 
1p 14 Welke van onderstaande zinnen geeft het beste de hoofdgedachte van de 

tekst weer? 
A Aandacht voor geschiedenis is niet hetzelfde als historisch besef; we 

moeten ons gevoel voor historie versterken, zodat we gemakkelijker 
de historische sensatie kunnen ondergaan. 

B Het historisch besef is in de maatschappij nu amper aanwezig, want 
alles draait om sensatiezucht; het wordt tijd dat die sensatiezucht 
overgaat in een historisch besef, zodat de historie voor ons levend 
blijft.  

C Niet iedereen geeft er blijk van over voldoende historische kennis te 
beschikken; het wordt tijd dat onze maatschappij meer doordrongen 
raakt van de noodzaak om vanuit een historisch besef naar de 
toekomst te kijken. 

D Overal om ons heen zien we blijken van historisch besef; er moet in 
het onderwijs meer aandacht komen voor onze geschiedenis, zodat 
we met die kennis verder kunnen leven. 
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tekstfragment 1 
 
De ontdekking van de historiciteit 
 

Historisch besef is niet zo oud als de wereld, maar ook weer niet zo jong 
als heden ten dage vaak aangenomen wordt. Puur voor de duur van dit 
artikel maak ik een onderscheid tussen traditiebesef en historisch besef. 
Traditiebesef is geen historisch besef – het is er zelfs het tegendeel van. 
Traditiebesef is het besef dat men als mens of als samenleving de eerste 
niet is, dat men staat op de schouders van vorige generaties, wier 
overgedragen wijsheid men acht en erkent. De eigen overtuigingen en 
symbolen worden dan ook gerechtvaardigd met een beroep op de 
‘vaderen’ of op de ‘ouden’. Historisch besef ontstaat op het moment dat 
men als mens of als gemeenschap in een bepaald opzicht wel de eerste 
is. Men zal daarom historisch besef juist daar aantreffen waar zich voor 
het besef van mensen een diepgaande, kwalitatieve verandering in hun 
levenservaring heeft voorgedaan. Men kan of wil niet meer terug. Juist 
daar zal men dan ook vaak geschiedenis gaan (her)schrijven.  
 
naar: Govert J. Buijs, De ontdekking van de historiciteit 
 
 

3p 15 In de hoofdtekst en in tekstfragment 1 wordt het begrip historisch besef op 
verschillende manieren geïnterpreteerd. Leg dit verschil uit.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 
tekstfragment 2 
 
Op een avond aan de afwas horen mijn betere helft en ik ons zoontje in de 
badkamer, spetterend in zijn teil en mompelend, een heel verhaal tegen 
zichzelf afsteken. “Wat zeg je, lieverd?” We kijken om de hoek van de deur en 
zien hem in totale concentratie tegels poetsen met zijn paarse nijlpaardspons. 
“Weet je waarom ik dit doe?” vraagt hij zonder op te kijken. 
“Nou?” 
“Als het huis later oud is en er niemand meer woont… en de graafmachine 
komt… dat dit plekje dan schoon is.” 
Met een druipend bord in handen kijk ik hoe hij verder werkt en overdenk ik 
zijn voornemen. Dit huis is van 1685. Het overleeft al meer dan driehonderd 
jaar, maar het is waar, ooit woont er niemand meer en komt er een machine 
waar je niet aan durft te denken. Ik tenminste niet. Hij blijkbaar wel. Daar in de 
teil reist hij de eeuwen door en stelt het zich vast voor. (…) Hij ziet geen 
aanleiding voor somberheid, dat blijkt wel, hij is lekker aan het werk, hij is iets 
aan het redden. Drie jaar oud ontdekt hij het idee van een verweer tegen de 
tijd. Hij neuriet er nu zelfs bij, de melodie zoemt door de ruimte met een galm 
die hem nog verder inspint in zijn concentratie. Kijk ’m nou toch.  
Een historicus. 
 

naar: Hans Goedkoop, Goed voor de evolutionaire fitness - Hoe het gaat met  
         ons historisch besef 
 

Pagina: 516Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1001-a-13-1-o 6 / 7 lees verder ►►►

Blijkens tekstfragment 2 beschikt het kind al in zekere mate over 
historisch besef.  

3p 16 Wat is tussen de hoofdtekst en tekstfragment 2 het verschil in opvatting 
over hoe historisch besef ontstaat?  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 woorden.  

 
tekstfragment 3 
 

 
Gelukkig is de aandacht voor geschiedenis niet afhankelijk van de realisatie 
van zoiets als een Nationaal Historisch Museum, hoewel zo’n museum de 
aandacht wel kan voeden en versterken. Het Tropenmuseum (Amsterdam), 
het Rijksmuseum van Oudheden (Leiden), het Zuiderzeemuseum (Enkhuizen) 
en diverse andere lokale musea voor oudheden vormen een belangrijke 
stimulans voor het vasthouden van de aandacht voor ons verleden. Maar vele 
van deze leiden momenteel een moeizaam bestaan. Het openluchtmuseum 
Archeon in Alphen aan den Rijn is begonnen met ambitieuze plannen om de 
oude geschiedenis (Romeinen, steentijd, ijzertijd, middeleeuwen in de lage 
landen) voor groot publiek toegankelijk te maken. Maar ook dit park heeft zich 
niet in zijn oorspronkelijke uitgebreide vorm kunnen handhaven. Het loopt op 
dit moment redelijk, maar het heeft zijn naam daarvoor wel moeten 
veranderen van Historisch Themapark in “Pretpark” (sic!). Misschien moeten 
we ons maar op het standpunt stellen dat het doel dit soort middelen heiligt. 
 

naar: Bert van Oers (Vrije Universiteit Amsterdam), Ontwikkeling van 
         historisch denken bij leerlingen in de ontwikkelingsgerichte basisschool 
 
 
In zowel de hoofdtekst als tekstfragment 3 wordt gesproken over de 
populariserende manier waarop geschiedenis onder de aandacht van het 
grote publiek wordt gebracht.  

3p 17 Wat is tussen beide teksten de overeenkomst en het verschil in opvatting 
hierover?  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 40 woorden. 
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Tekst 2  We moeten het zelf doen 

 
18p 18 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 

200 woorden van de tekst ‘We moeten het zelf doen’. Zorg ervoor dat 
deze tekst begrijpelijk is voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet 
kent. Uit je tekst moet duidelijk worden: 
 welk probleem wordt gesignaleerd, wat als hoofdoorzaak wordt 

genoemd en hoe dit probleem zich manifesteert; 
 welke oplossingsrichting voor dit probleem wordt gesuggereerd en wat 

daarbij van groot belang is; 
 hoe betrokken partijen het probleem in de hand werken;  
 welke gevolgen het probleem heeft voor het bestuurlijk proces en de 

daarbij betrokkenen; 
 hoe de situatie kan worden verbeterd.  
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 

Ik was, dus ik ben 
 

Laten we in het hiervoormaals geloven 
 

(1) Ik heb een oud hondje, Binkie. Hij 
is blind. Hij kan zich alleen maar red-
den door in twee tijden te leven. Als 
hij van zijn mand naar de etensbak 
loopt, leeft hij in het heden van zijn 5 

honger en in het verleden van toen hij 
nog kon zien. Hij kan zijn etensbak 
vinden en overleven dankzij het feit 
dat hij zijn verleden actief maakt.  
(2) In principe zijn wij mensen net als 10 

Binkie afhankelijk van het verleden 
om te overleven. We zijn allemaal 
blind en varen op ons verleden om 
voort te kunnen. Elke handeling die 
we uitvoeren, heeft een vracht aan 15 

geschiedenis achter zich. Dat geldt 
voor de allerkleinste dingen, zoals de 
beweging van een vork naar de 
mond, maar ook voor de grotere zoals 
het luisteren naar een symfonie van 20 

Stravinski, die we alleen kunnen 
appreciëren, omdat er een verleden 
van luisteren naar steeds moeilijker 
muziek aan vooraf is gegaan. Wat 
voor ons persoonlijk leven geldt, geldt 25 

des te sterker voor het collectieve 
verleden. Aan onze hap eten op een 
vork is een beschavingsgeschiedenis 
van eeuwen voorafgegaan. Niets 
bestaat zonder een geschiedenis.  30 

(3) Dat wil niet zeggen dat iedereen 
zich dit ook realiseert. Als bijvoor-
beeld voetbalhooligans tribunes van 
het Feyenoordstadion slopen, 
beseffen ze niet dat ze daarmee een 35 

monument van voetbalhistorie ver-
woesten. Het historisch besef is geen 
vanzelfsprekendheid. Wanneer ont-
staat het historisch besef eigenlijk? 
(4) In een interessant essay in NRC 40 

Handelsblad van 29 augustus 2009 

schrijft Hans Goedkoop dat het goed 
gaat met het historisch besef in 
Nederland. Er waren de afgelopen 
jaren veel jammerklachten over een 45 

gebrek aan historische belangstelling. 
Goedkoop meent dat daarmee het 
historisch besef niet in het geding 
komt. De klachten over de teloorgang 
ervan berusten dus nergens op. “Wij 50 

zoeken naar de bril die al een hele 
tijd op onze neus staat”, zegt hij.  
(5) Kun je met een bril op blind zijn? 
Ik ben bang van wel. Natuurlijk gaat 
het goed met de verkoop- en kijk-55 

cijfers voor historie. Daar ben ik ook 
echt blij mee. Het is grandioos dat 
een programma als Andere tijden zo 
goed bekeken wordt en bekroond is. 
Ik ben er blij om dat Geert Mak in de 60 

top 10 van bestverkopende schrijvers 
staat. Het stemt tevreden dat vanuit 
de regering een opdracht is gekomen 
de geschiedeniscanon voor de basis-
scholen samen te stellen. Zelfs een 65 

Nationaal Historisch Museum zal er 
eindelijk komen na een historie van 
meer dan twee eeuwen mislukte 
pogingen er een te stichten.1) 
(6) Mooi, mooi, werkelijk waar. Maar 70 

wat staat daar tegenover? 
Desinteresse, kneutergeschiedenis, 
oplichting, verkitsching van de histo-
rie, geschiedenis als pretpark en 
kermisattractie. Ik kan niet meedoen 75 

met het gejuich over de opbloei van 
de historische belangstelling, omdat 
ik tegenwoordig zoveel veinzerij zie. 
De geschiedschrijving van de historie 
heeft een roddelgehalte gekregen, de 80 

tocht naar het verleden staat gelijk 
aan ramptoerisme, de historische 
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sensatie van Johan Huizinga2) is 
sensatiezucht geworden. 
(7) Moeten we soms blij zijn met de 85 

glossy Maarten! waarin Maarten van 
Rossem3) zijn nattevingermeningen 
verkondigt? Moeten we blij zijn om de 
‘Nacht van de Geschiedenis’ met een 
‘War Room’, historische games, 90 

ouderwets bingo en forensisch 
onderzoek naar de very cold case 
Willem van Oranje? Er moet vooral 
geëxperimenteerd worden met het 
buiten academische kringen brengen 95 

van de geschiedenis. Dat is nood-
zaak, maar dat hoeft niet tot ranzig-
heid te leiden.  
(8) Ik geef u nog wat voorbeelden van 
wat ik – met excuus aan Huizinga – 100 

de historische sensatiezucht noem. 
De serieuze geschiedbeoefening 
wordt bijvoorbeeld omgevormd naar 
de behoefte van de massa. Toen de 
studie van Cees Fasseur over Juliana 105 

en Bernhard verscheen, ging alle 
aandacht bij de besprekingen naar de 
sensationele elementen en niet naar 
het historisch belang ervan. De studie 
van Fasseur werd getransformeerd 110 

tot een nummer van de Privé. Een 
ander voorbeeld is de treurigmakende 
voorgeschiedenis van het nationale 
museum. Wat een rots in de branding 
had moeten zijn, lijkt een nieuw pret-115 

park te worden.  
(9) Gaat het goed met het historisch 
besef in Nederland? Het is maar wat 
je onder historisch besef verstaat. 
Laten we daar nu eens beter naar 120 

kijken. Ik denk dat we er goed aan 
doen een verschil te maken tussen 
herinnering en geschiedenis. Mijn 
hondje heeft herinneringen, maar hij 
kan er geen geschiedenis van maken. 125 

Hij kan de herinneringen wel uiten 
door te gaan kwispelen als hij een 
oude bekende ruikt. Herinneren is 

voor mens en dier, geschiedenis voor 
de mens.  130 

(10) Een kind moet door 
geschiedenisonderwijs gaan beseffen 
dat de ontdekking van de werking van 
de bliksem, de uitvinding van de 
elektrische stroom en de gloeilamp na 135 

elkaar moeten hebben plaats-
gevonden. Een cultuur met een 
ontwikkeld historisch besef is erop 
gericht historische monumenten te 
behouden, zelfs als ze hun functie 140 

verloren hebben. Er is een gezamen-
lijk programma voor het behoud van 
erfgoed. Landschappen worden in 
hun historische dimensie bekeken 
voordat er een snelweg of spoorlijn 145 

doorheen getrokken wordt. In een 
dergelijke cultuur is de canon vanzelf-
sprekend. Een historisch museum 
wordt daar niet gemythologiseerd. In 
een dergelijke cultuur zijn 150 

bibliotheken bewaarders van 
historisch drukwerk en zijn musea 
schatbewaarders van de visuele 
erfenis.  
(11) Waar het om gaat, is de erken-155 

ning en waardering van de historische 
dimensie die aan alles kleeft. Dat is 
iets anders dan herinnering, het is 
niet iets wat een mens automatisch 
ziet, het moet wel degelijk aangeleerd 160 

worden. Maar het is wel iets wat 
gemakkelijk aan te leren valt, omdat 
het in een natuurlijke loop der dingen 
ligt. Zelfs een kind van tien jaar voelt 
dat het in zichzelf het kind van vijf 165 

jaar meesleept en zo kan het ook 
begrijpen dat voorwerpen, gebouwen, 
straten en steden een geschiedenis in 
zichzelf meedragen. 
(12) Johan Huizinga heeft de 170 

historische sensatie beschreven. Die 
wordt vaak aangehaald op een wat 
gemakzuchtige manier, als de 
ontroering die een onderzoeker kan  
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aangrijpen als hij iets nieuws of bij-175 

zonders uit het verleden voor ogen 
krijgt. Maar Huizinga bedoelde een 
heel specifiek moment van samen-
smelten van subject en object, heden 
en verleden, in de historische sen-180 

satie. Die sensatie was de aanleiding 
om te gaan schrijven en tot histo-
rische inzichten te komen. De histo-
rische sensatie gaat vooraf aan het 
historisch besef en is een omslag-185 

punt. Iedereen in elke gemeenschap 
kan via die sensatie tot historisch 
inzicht komen. Die omslag is nodig 
om historie voortaan als een deel van 
het dagelijks leven te beschouwen. 190 

Nadien is het niet meer mogelijk 
onhistorisch te kijken.  
(13) Zolang er in een cultuur alleen 
herinneringen zijn, is er nog geen 
sprake van historisch denken. Maar 195 

er kan zich een collectieve omslag 
voordoen. Men moet zich die omslag 
zo voorstellen, dat er een wending 
naar het verleden kan komen die niet 
alleen de geleerden en geletterden 200 

betreft, maar die ook doordringt in de 
hoofden van burgers en boeren. De 
mensen leefden daarvoor tussen en 
met de geschiedenis, maar die had 
nog geen naam gekregen. Die hoorde 205 

nog gewoon bij het leven van alledag. 
Tot er iemand kwam die wees op dat 
wat er kleefde aan een voorwerp of 
een gebouw. Het gewone ding werd 
een ‘ding van herinnering’, het kreeg 210 

een symbolische lading. Een oude 
wandelstok werd ‘het stokske van 
Van Oldenbarnevelt’. Een 
beschadiging in een verweerde muur 
werd aangewezen als de plaats waar 215 

de kogel in de muur gegaan was, 

nadat hij Willem van Oranje dodelijk 
verwond had. Aan de materie werd 
devotie toegekend.  
(14) Historisch besef heeft met de 220 

waarden van het leven zelf te maken. 
Wie geen verleden heeft, heeft ook 
geen toekomst. Waar niet meer aan 
gedacht wordt, bestaat niet meer. 
Voor mij zou het leven te droevig zijn, 225 

als alles wat vóór mij bestaan heeft 
geen deel meer had aan het heden. 
Het historisch besef is een ode aan 
het voorgeslacht, dat eerst de paden 
en daarna de wegen aanlegde, het 230 

alfabet uitvond, de scholen opende, 
de boeken schreef en drukte, het 
water in de huizen bracht, het kunst-
licht maakte. Huizinga was een 
optimist: hij geloofde in de mogelijk-235 

heid om het verleden te ‘denken’ in 
het heden. In de historische sensatie 
zijn ze beide aanwezig.  
(15) Velen geloven niet meer in een 
hiernamaals. Laten we dan in een 240 

hiervoormaals geloven. Dat is niet 
moeilijk. De tekenen van het verleden 
zijn overal zichtbaar. We hoeven 
maar om ons heen te kijken. We 
kunnen de onttoverde wereld her-245 

toveren door het verleden te zien. 
Mijn hondje maakt gebruik van zijn 
herinnering, anders kan hij niet over-
leven. Wij zijn allemaal afhankelijk 
van het verleden om te overleven, we 250 

varen op ons verleden om voort te 
kunnen. Laten we in onze huidige 
maatschappij vaker proberen om 
verleden en heden te laten samen-
smelten, het is onze enige over-255 

levingskans als we er zelf niet meer 
zijn.

 

naar: Marita Mathijsen, ingekorte versie van de Huizingalezing in de Leidse  
  Pieterskerk, uitgesproken op 18 december 2009 
uit:  NRC Handelsblad, Opinie&Debat, 18 & 19 december 2009 
  Marita Mathijsen is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse  
  Letterkunde en columnist van NRC Handelsblad.  
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Tekst 2 

 

We moeten het zelf doen  
 
(1) We weten te veel. De democratie 
is in crisis, zeggen ze en daar worden 
dan talloze verklaringen voor gezocht 
– van kapitalisme tot ontkerkelijking 
en van populisme tot emancipatie – 
maar aan de basis ligt: we weten te 
veel. 
(2) Het lot van een zekere hier niet bij 
naam te noemen oorlogsheld maakt 
duidelijk dat de informatie die mensen 
over zichzelf prijsgeven op Hyves en 
Twitter ook tegen hen gebruikt kan 
worden. In mei 2009 werd aan deze 
militair een Militaire Willemsorde 
toegekend voor zijn inzet als bevel-
hebber van de commando’s in de 
Afghaanse Baluchi-vallei. In januari 
2010 werden deze heldhaftige soldaat 
zes borstharen afgenomen. Toen het 
Nederlands Forensisch Instituut meer 
haren wilde hebben, omdat ze sporen 
bleken te bevatten van cocaïne en 
xtc, had hij die inmiddels afgescho-
ren; dat deed hij nu eenmaal weke-
lijks, zei hij. Nee hoor, riposteerde de 
Staf der Nederlanden met kennis van 
zaken, foto’s op de Hyves-pagina van 
zijn café toonden de oorlogsheld met 
nog overal haar. De zaak van de zes 
borstharen laat zien dat de straf-
vervolging een nieuw tijdperk is in-

gegaan. Tegenwoordig moet een 
oorlogsheld er ieder moment rekening 
mee houden dat men van officiële 
zijde inzage wil in zijn borsthaar. 
(3) Alles te weten maakt machtig: het 
geeft de overheid greep op de burger. 
Maar tegelijkertijd kan bepaalde in-
formatie gebruikt worden om het 
vertrouwen in de overheid te onder-
mijnen. Zo stelde de oppositie on-
langs aan de hand van opgevraagde 
bonnetjes – verkregen op basis van 
de Wet Openbaarheid van Bestuur – 
het declaratiegedrag van een aantal 
bewindslieden ter discussie. 
(4) De filosoof Jean-François Revel 
schreef in 1983 een boek dat omwille 
van de titel de laatste tijd nogal eens 
wordt geciteerd: How Democracies 
Perish (in het Nederlands vertaald 
als: Waarom de democratieën 
sterven). Revel beweert dat de wes-
terse democratie lijdt aan betonrot: 
westerse burgers worden van jongs af 
aan opgevoed met de gedachte dat 
aan hun beschaving het nodige man-
keert. Als burgers van een democratie 
hebben ze het recht steeds overal 
openlijk kritiek op te leveren, opposi-
tie te voeren en het oneens te zijn 
met elkaar en het systeem van de 

noot 1 Op 7 juni 2011, dus ruim anderhalf jaar na publicatie van deze tekst, werd bekend dat 

de subsidiëring voor de oprichting van een Nationaal Historisch Museum zou worden 

stopgezet. 

noot 2 Johan Huizinga (1872-1945) was vanaf 1915 hoogleraar Algemene Geschiedenis aan 

de Rijksuniversiteit Leiden. Hier schreef hij het boek waarmee hij wereldfaam verwierf: 

Herfsttij der Middeleeuwen. 

noot 3 Maarten van Rossem is een bekend historicus en commentator op radio en televisie.  

 In 2008 richtte hij zijn eigen tijdschrift Maarten! op. 
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staat. Indien ze van dat recht nu maar 
voldoende gebruikmaken, stort de 
democratie uiteindelijk vanzelf in. Niet 
dat Revel pleitte voor het communis-
me, integendeel, maar hij wees graag 
op alle voordelen van het systeem in 
de Sovjet-Unie, dat interne kritiek en 
openbaring van misstanden verbood 
en daarmee sterker stond dan het 
Westen met zijn gekrakeel. En nu het 
openbaren van misstanden – denk 
aan de duizenden geheime memo’s 
van Amerikaanse ambassades die in 
2010 door Wikileaks werden 
gepubliceerd – een onvoorzien hoge 
vlucht heeft genomen, is deze 
waarschuwing opnieuw actueel.  
(5) Is er inderdaad wel sprake van 
een crisis van de democratie? Ja en 
nee. Aan de ene kant is het niet ver-
standig alles wat tegenzit te be-
schouwen als een teken dat de 
democratie erodeert en dus moet je 
voorzichtig zijn met te beweren dat 
onze democratie in verval is. Aan de 
andere kant is er wel degelijk reden 
tot oplettendheid en aanleiding voor 
een voorzichtige crisisstemming: nu 
de burgers meer weten over het 
gedrag van de staat en de staat meer 
weet over het gedrag van de burgers, 
is de onderlinge verhouding minstens 
aan herziening toe. Als democra-
tische beslissingen principieel ge-
baseerd zijn op individuele wensen  
en voorkeuren van burgers die zelf-
verantwoordelijkheid dragen, zijn 
nieuwe democratische technieken 
vereist. Het is tijd voor herdemocrati-
sering, met informatie als sleutel-
begrip. 
(6) De explosieve vermeerdering van 
informatie aan het begin van dit 
millennium levert gelukkig niet alleen 
bedreigingen, maar ook kansen op. 
Beschouwen we de democratie als 
een methode om onszelf te regeren, 

dan moeten we ervoor zorgen dat we 
de informatie over onszelf ook inder-
daad zelf gaan beheren en dat we de 
beschaving niet zien als een optelsom 
van andermans fouten, maar als onze 
eigen verantwoordelijkheid. Her-
democratisering is op dit moment dan 
ook niets anders dan een her-
bezinning op de zelfverantwoordelijk-
heid van de burger. En de informatie-
technologie levert daarvoor de 
middelen. 
(7) De huidige gang van zaken roept 
de vraag op van wie onze gegevens 
eigenlijk zijn. Misschien biedt de 
Paspoortwet hierin een duidelijk 
voorbeeld: mag de staat onze vinger-
afdrukken opslaan in een centrale 
database? Is die informatie niet van 
onszelf? De overheid lijkt zich bij het 
kiezen van controlemechanismen 
vooral te laten leiden door de 
techniek, niet door democratische 
beginselen van zelfbestuur. Het 
ontwerp van databases is vaak 
toegesneden op de behoeften en de 
belangen van de overheid of van 
exploitanten zoals vervoers-
maatschappijen. De belangen van 
burgers komen er niet aan te pas.  
Zo worden de behoeften en rechten 
van kinderen nauwelijks genoemd in 
de plannen voor een Elektronisch 
Kind Dossier. Dat dossier is een sterk 
door de technologie ingegeven op-
lossing voor de automatisering van de 
jeugdgezondheidszorg; snelheid van 
bestuurlijk handelen lijkt belangrijker 
dan zorgvuldigheid en legitimiteit. 
Hoe kan er sprake zijn van 
democratie als de burgers niet de 
regie kunnen voeren over hun eigen 
gegevens? Als we de democratie zien 
als iets waar we zelf verantwoordelijk 
voor zijn en als we het gezag over 
ons bestaan willen terugwinnen, dan 
moeten we alle burgers minstens  
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inzage- en correctierecht geven.  
(8) Het probleem ligt niet alleen bij de 
overheid. Het zijn vooral de burgers 
die vergeten na te denken over de rol 
van informatie. De omgang met 
informatie wordt louter besproken in 
termen van privacy – en om privacy 
lijkt bijna niemand zich druk te 
maken. Het inzicht dat er meer op het 
spel staat dan openbaarmaking van je 
privéleven, dat je als democratisch 
burger greep moet houden op 
informatie, is nog niet op veel 
plaatsen doorgebroken. De naïviteit 
waarmee mensen sociale media zoals 
Facebook en Twitter gebruiken, is 
onthutsend. Ze leggen hun hele leven 
niet alleen bloot tegenover de 
marketeers, ze leveren zichzelf met 
huid en haar uit aan de overheid, die 
overal meekijkt.  
(9) Wat heeft dit te maken met de 
democratie? De informatisering vormt 
een bedreiging voor de zeggenschap 
van burgers over zichzelf wanneer 
bedrijven als Google samenwerken 
met overheden die hun bevoegd-
heden oprekken tot in het oneindige. 
In de Verenigde Staten is inmiddels 
wel het besef doorgedrongen dat de 
inlichtingendiensten investeren in 
technologieën die alle internet-
toepassingen waarmee het mogelijk 
is om informatie met elkaar te delen, 
in de gaten houden. Al deze 
informatie wordt opgeslagen. The 
Wall Street Journal schrijft al een tijd 
lang zorgelijk over dit fenomeen, 
onder de titel ‘What they know’. Deze 
artikelen bieden een angstaanjagend 
inzicht in de mogelijkheden om 
informatie-elementen met elkaar in 
verband te brengen, te koppelen aan 
iemands IP-adres en zo een accuraat 
profiel van het hele leven van een 
individu op te stellen. 

(10) Te veel informatie: het ver-
schijnsel bedreigt niet alleen oorlogs-
helden en burgers, maar ook politici 
en bestuurders en uiteindelijk zelfs de 
manier waarop het land wordt 
bestuurd. Als alles bekend is over 
iedereen, lijken de beslissingen 
vanzelf uit die informatie voort te 
komen. Als alles transparant is, blijft 
er minder ruimte over voor onzekere 
keuzes die gebaseerd zijn op normen 
en waarden. Dit kan ook verklaren 
waarom de democratische onrust de 
laatste jaren niet alleen te vinden is 
onder laagopgeleide, achtergebleven 
burgers die zich wentelen in 
ressentiment, maar ook bij de 
hogeropgeleiden, die beschikken over 
meer kennis en informatie dan ooit en 
die zich niet meer vanzelfsprekend 
van bovenaf laten aansturen. Zo 
raken in een informatiesamenleving 
enerzijds de burgers hun invloed 
kwijt, omdat beslissingen automatisch 
voor ze worden genomen op basis 
van hun dossiers – kinddossiers, 
patiëntendossiers, politiedossiers, 
inlichtingendossiers. En anderzijds 
verliest het politieke proces aan 
aanzien, omdat iedere keuze in twijfel 
wordt getrokken door burgers die 
beschikken over informatie die de 
keuze ondergraaft.  
(11) Het debat in de media over de 
democratie richt zich de laatste jaren 
dan ook volstrekt ten onrechte op het 
functioneren van het parlement. Het 
begrip democratie wordt daarbij zo 
Haags ingekleurd, dat het langzaam-
aan lijkt of de staat alleen nog iets 
van de burgers wil horen op de dag 
van de verkiezingen, via stem-
formulieren. Deze beperkte opvatting 
wordt, gelet op het afkalvende 
draagvlak voor de politieke partijen, 
zeker niet meer algemeen gedeeld.  
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De eerste stap op weg naar her-
democratisering moet daarom een 
andere invulling geven aan het begrip 
democratie: een herbezinning op de 
basisgedachte dat het volk in staat 
moet zijn beslissingen te nemen die 
het eigen leven beïnvloeden.  
(12) De informatisering, die tot zo 
veel problemen leidt, kan hierbij 
gelukkig ook oplossingen geven. De 
nieuwe technologieën leveren, als de 
burgers dat willen, ook methodes om 
meer over te laten aan hen. Je kunt 
systemen ontwerpen op basis van de 
wensen van de consument; er zijn 
technieken die aan de burgers 
zeggenschap geven over informatie 
en daarmee toegang verschaffen tot 
de macht. Daarvoor is het wel nodig 
dat de burgers de techniek naar hun 
hand zetten en zich realiseren dat ze 
niet alles kunnen overlaten aan hun 

getergde volksvertegenwoordigers. 
(13) De filosoof Phillip Blond pleitte 
ook al voor zo’n ‘democratie van 
onderop’. Je kunt wel blijven moppe-
ren op het politieke bedrijf, zei hij, 
maar het is toch allereerst zaak je 
eigen opdracht en macht op te eisen. 
“Het gaat erom van de grond af 
nieuwe vormen van burgerlijke par-
ticipatie op te bouwen, in het open-
baar bestuur en in het particuliere 
bedrijfsleven.” En daarmee vroeg hij 
dus duidelijk om een ander soort 
burgerinzet dan de bekende caba-
retier die onlangs klachten verzamel-
de over bedrijven en vervolgens 
laconiek opmerkte: “Het is nu aan de 
politiek.” Nee, helaas, die tijd is voor-
bij. De democratie verlangt in de 
eenentwintigste eeuw meer van haar 
burgers: de politiek is onze moeder 
niet.

 
naar: M. Februari, filosoof, schrijver en columnist 
uit:    Vrij Nederland, 18 december 2010 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van 
dit examen. 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands ds 
 
 
 
 
 
 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
scorepunten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te 
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, 
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat 
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal 
scorepunten worden toegekend. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
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Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 

 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1  Ik was, dus ik ben 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 4 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 9 
 

 4 maximumscore 1 
alinea 14 
 

 5 C 
 

 6 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 2 
− roddelgehalte 
− ramptoerisme 
− sensatiezucht 
− nattevingermeningen 
− ranzigheid 
 
indien alle vijf de woorden goed  2 
indien vier of drie woorden goed  1 
indien minder dan drie woorden goed 0 
 

 8 maximumscore 3 
− Weliswaar is er veel belangstelling voor geschiedenis 
− maar deze belangstelling is erg oppervlakkig/sensatiegericht 
− dus die geeft geen blijk van historisch besef / de historische sensatie 

wordt daarmee niet bereikt / historisch besef kan zich op basis daarvan 
niet ontwikkelen. 

 
indien alle drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien een of geen goed 0 
 
indien een volledig goed antwoord van maximaal 30 woorden is gegeven 1 
 

 9 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De auteur maakt een woordspeling op / misbruikt als het ware de term 

‘historische sensatie’ van Huizinga 1 
• een volledig goed antwoord van maximaal 15 woorden 1 
 

 10 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• In alinea 10 wordt een cultuur beschreven waar historisch besef al 

volop aanwezig is 1 
• In alinea 13 wordt een cultuur beschreven waarin het historisch besef 

zich nog ontwikkelt / moet ontwikkelen 1 
• een volledig goed antwoord van maximaal 35 woorden 1 
 

 11 A 
 

 12 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Een dier heeft zijn geheugen/herinnering nodig om letterlijk te kunnen 

overleven 1 
• Mensen zijn afhankelijk van geschiedenis/historisch besef om figuurlijk 

gesproken te kunnen overleven 1 
• een volledig goed antwoord van maximaal 30 woorden 1
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 VW-1001-a-13-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 B 
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• In de hoofdtekst: men kan de historische dimensie erkennen en 

waarderen in hedendaagse zaken 1 
• In tekstfragment 1: men realiseert zich dat er een overgang heeft 

plaatsgevonden naar een nieuwe fase in de geschiedenis 1 
• een volledig goed antwoord van maximaal 40 woorden 1 
 

 16 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens de hoofdtekst kan historisch besef zich alleen ontwikkelen op 

basis van historische kennis  / kan historisch besef alleen ontstaan 
nadat de historische sensatie is ervaren 1 

• Volgens tekstfragment 2 kan iedereen uit zichzelf / van jongs af aan 
historisch besef ontwikkelen 1 

• een volledig goed antwoord van maximaal 30 woorden 1 
 

 17 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• overeenkomst: in beide teksten wordt hier negatief over gesproken 1 
• verschil: in tekstfragment 3 wordt gesteld dat het doel de middelen 

heiligt, terwijl er in de hoofdtekst in absolute zin negatief over wordt 
geoordeeld 1 

• een volledig goed antwoord van maximaal 40 woorden 1 
 
 

Tekst 2  We moeten het zelf doen 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 18.1 maximumscore 2 
(probleem en hoofdoorzaak) 
• De democratie verkeert in een crisis 1 
• doordat we te veel weten / doordat zowel burgers als overheid over te 

veel informatie beschikken 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18.2 maximumscore 2 
(hoe manifesteert het probleem zich) 
• De overheid kan informatie over burgers tegen hen misbruiken 1 
• De burger beschikt over kennis waarmee hij de overheid onder druk 

kan zetten 1 
 

 18.3 maximumscore 3 
(welke oplossingsrichting en wat daarbij van belang is) 
• We moeten de democratie herijken / de verhouding tussen overheid en 

burgers herzien 1 
• Informatisering speelt daarbij een belangrijke rol / is het sleutelbegrip 1 
• De burger moet hierin zijn zelfverantwoordelijkheid nemen 1 
 

 18.4 maximumscore 2 
(hoe betrokken partijen het probleem in de hand werken: de overheid)  
• Bij de opslag van informatie staan de belangen van de overheid voorop 

/ zijn de technische mogelijkheden bepalend  1 
• De overheid houdt geen rekening met de beginselen van zelfbestuur / 

De burgers hebben nauwelijks inzage- en correctierecht 1 
 
 

 18.5 maximumscore 2 
(hoe betrokken partijen het probleem in de hand werken: de burgers)  
• Burgers geven veel (privacygevoelige) informatie over zichzelf weg via 

internet 1 
• Burgers realiseren zich niet dat de overheid (samen met het 

bedrijfsleven) informatie over hen verzamelt via internet 1 
 

 18.6 maximumscore 4 
(gevolgen voor het bestuurlijk proces en voor betrokkenen) 
• een gevolg-aanduidend element, bijvoorbeeld: Als gevolg hiervan  1 
•     is er steeds meer automatische besluitvorming op basis van informatie 

uit databases / steeds minder ruimte voor keuzes op basis van normen 
en waarden  1 

• raken burgers hun invloed op het bestuur kwijt 1 
•     verliest de politiek aan aanzien / worden politieke besluiten in twijfel 

getrokken 1 
 

 18.7 maximumscore 3 
(hoe is verbetering mogelijk) 
• De burgers moeten zelf beslissingen (kunnen) nemen die hun leven 

beïnvloeden 1 
• De technologie daarvoor is beschikbaar / Burgers moeten daartoe de 

technologie naar hun hand zetten 1 
• Dit moet je niet aan de politiek overlaten 1 
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 18.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 18.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 
scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score 
bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
 
Schematisch: 
201 - 220 woorden: 0 scorepunten aftrek; 
221 - 225 woorden: 2 scorepunten aftrek; 
226 - 230 woorden: 4 scorepunten aftrek; 
231 - 235 woorden: 6 scorepunten aftrek; 
236 - 240 woorden: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1      naar: M. Mathijsen, NRC Handelsblad, Opinie&Debat, 18 & 19 december 2009 
tekst 2 naar: M. Februari, Vrij Nederland, 18 december 2010 
tekstfragment 1 naar: G.J. Buijs, De ontdekking van de historiciteit, Wapenveld, jaargang 51,  

nummer 1 (maart 2001), p. 6-17 
tekstfragment 2 naar: H. Goedkoop: Goed voor de evolutionaire fitness - Hoe het gaat met ons historisch 

besef  
tekstfragment 3 naar: B. van Oers (Vrije Universiteit Amsterdam), Ontwikkeling van historisch denken bij 

leerlingen in de ontwikkelingsgerichte basisschool, http://www.bertvanoers.nl/page13.php 
 
 
 

einde  
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VW-1001-a-13-2-o 

Examen VWO 

2013 
tijdvak 2 

dinsdag 18 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 16 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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 VW-1001-a-13-2-o 2 / 7 lees verder ►►►

Tekst 1  Het ‘product’ krant 

 
De tekst “Het ‘product’ krant” kan door middel van onderstaande kopjes in 
achtereenvolgens vijf delen worden onderverdeeld: 
deel 1: Crisis in de journalistiek 
deel 2: De rol van de consument  
deel 3: Nieuws en werkelijkheid 
deel 4: Nieuwsverslaving 
deel 5: Nieuws en beroepsethiek  

1p 1 Bij welke alinea begint deel 2, ‘De rol van de consument’? 
1p 2 Bij welke alinea begint deel 3, ‘Nieuws en werkelijkheid’? 
1p 3 Bij welke alinea begint deel 5, ‘Nieuws en beroepsethiek’? 

 
In alinea 2 wordt beschreven dat er sprake is van een inhoudelijke crisis 
in de media. 

2p 4 Met welke twee woorden of woordgroepen uit alinea 2 wordt aangegeven 
wat er met de kwaliteit van het nieuws is gebeurd? 
 

1p 5 Met welke van onderstaande functiewoorden kun je alinea 3 het beste 
typeren ten opzichte van de voorgaande alinea? 
A aanleiding 
B bewijs 
C opsomming 
D uitwerking 
 
In alinea 7 staat: “De permanente stroom van nieuws is een illusie en lokt 
nieuwe illusies uit.” (regels 127-129) 

3p 6 Leg uit wat er met deze uitspraak bedoeld is. Gebruik voor je antwoord 
niet meer dan 25 woorden. 
 
In alinea 7 wordt gesproken over “Onze veranderde attitude tegenover 
‘nieuws’”. (regels 143-144) 

3p 7 Welke verandering is er blijkens alinea 5 en 6 opgetreden in de attitude 
tegenover nieuws?  
Benoem in je antwoord zowel de vroegere als de huidige toestand. 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
In alinea 9 wordt gesteld: “Dat kan niet anders dan vervreemdend 
werken.” (regels 191-193) 

2p 8 Leg uit hoe pseudogebeurtenissen tot vervreemding bij de lezer leiden. 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 woorden.  
 

2p 9 Welk (vermeend) voordeel heeft het presenteren van 
pseudogebeurtenissen als nieuws 
 voor de journalist? 
 voor de dagbladlezers? 
 voor de mensen die daardoor in het nieuws komen?
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 VW-1001-a-13-2-o 3 / 7 lees verder ►►►

In de tekst wordt een oplossing voorgesteld voor de crisis in de 
journalistiek.  

1p 10 Welke van onderstaande omschrijvingen geeft de voorgestelde oplossing 
het beste weer?  
A Er moet een redacteur worden aangesteld die controleert of 

journalisten zich houden aan de afspraken over nieuwswaarde en 
diepgang van hun artikelen. 

B Journalisten dienen met hun hoofdredactie in debat te gaan over de 
kwaliteit en nieuwswaarde van de artikelen voordat ze die ter 
publicatie aanbieden. 

C Journalisten moeten door discussie hun eigen normen aanscherpen, 
zodat ze zelf de nieuwswaarde en diepgang van hun eigen artikelen 
kunnen bewaken.  

D Redacties moeten een individuele vorm van kwaliteitsbewaking 
instellen, zodat pseudogebeurtenissen niet meer als belangrijk nieuws 
kunnen worden voorgesteld. 

 
1p 11 Van wat voor soort redeneringen wordt in deze tekst vooral 

gebruikgemaakt? 
De tekst bevat vooral redeneringen op basis van 
A gezag. 
B oorzaak en gevolg. 
C vergelijking of overeenkomst. 
D voorbeelden. 
 

1p 12 Welke van onderstaande formuleringen geeft het beste de hoofdgedachte 
van de tekst “Het ‘product’ krant” weer? 
A De crisis in de journalistiek wordt veroorzaakt door de 

mediacorporaties die alleen maar gericht zijn op het maken van winst 
en door de lezers die een andere kijk op de wereld hebben, zodat ze 
geen onderscheid meer kunnen maken tussen werkelijkheid en illusie.  

B De crisis in de journalistiek wordt veroorzaakt door de 
mediacorporaties die winst willen maken en door de lezer die een 
groeiende nieuwshonger heeft en ze kan worden bezworen door een 
voortdurende herbezinning op de vraag wat nieuws is.  

C De inhoudelijke crisis in de journalistiek kan worden aangepakt door 
de lezer completer, diepgravender en meer gedocumenteerd nieuws te 
bieden en door binnen de mediacorporaties een debat te voeren over 
de vraag wat ervoor zorgt dat iets nieuws is. 

D De inhoudelijke crisis in de journalistiek wordt mede veroorzaakt door 
lezers die geen behoefte meer hebben aan achtergronden en 
diepgang maar snel opeenvolgende nieuwsfeiten eisen, zodat 
redacties genoodzaakt zijn ook verslag te doen van minder belangrijk 
nieuws. 
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 VW-1001-a-13-2-o 4 / 7 lees verder ►►►

1p 13 Welk van onderstaande omschrijvingen geeft het beste het doel van de 
tekst “Het ‘product’ krant” weer? 
Het doel van de tekst is  
A commentaar te leveren op de oppervlakkige attitude van de 

hedendaagse lezer en de redacties ervan te overtuigen dat zij hun 
verantwoordelijkheid naar de lezers niet serieus nemen. 

B de relatie tussen nieuws en werkelijkheid ter discussie te stellen en 
redacties ervan te overtuigen dat zij hun opvatting over het begrip  
nieuws moeten bijstellen.  

C de wensen die lezers tegenwoordig hebben zichtbaar te maken en de 
redacties te laten nadenken over manieren waarop zij aan die wensen 
tegemoet kunnen komen. 

D kritische vragen te stellen bij de groeiende behoefte aan nieuws bij de 
lezers en de redacties ervan te overtuigen dat zij hun lezers op andere 
manieren tegemoet moeten komen.  

 
1p 14 Welke omschrijving geeft – gelet op de inhoud van de tekst – het beste 

weer wat er met de titel “Het ‘product’ krant” wordt bedoeld? 
A De verslechterende economische omstandigheden stimuleren kranten-

redacties ertoe meer voor hun eigen identiteit uit te komen.  
B De voortschrijdende commercialisering dwingt krantenredacties ertoe 

toe te geven aan de toegenomen nieuwsverslaving van de lezers. 
C Door de gesignaleerde commercialisering van de media zullen kranten 

meer dan ooit moeten concurreren met de andere media. 
D Doordat kranten meer winst moeten genereren, zullen ze meer 

commercieel verhandelbare ruimte in de edities moeten reserveren.  
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tekstfragment 1 
 
In zijn vorige week verschenen boek De krant was koning betrekt media-
adviseur Leon de Wolff de stelling dat publieksgerichte journalistiek ervoor 
kan zorgen dat degenen die serieuze journalistiek zeggen te bedrijven “het 
kwaliteitskenmerk dat zij zichzelf hebben toegekend ook werkelijk verdienen”. 
Zijn uitgangspunt daarbij lijkt voor de hand liggend: de interesse van de lezers 
en kijkers.  
 

De tijden zijn voorbij dat mensen een krant namen, omdat dat nu eenmaal 
hoort. De krant moet voorzien in een behoefte van een zelfbewust en 
heterogeen publiek. Dat vergt wat van journalisten die lange tijd gewoon 
waren daar niet of nauwelijks over na te denken, soms uit gemakzucht, soms 
uit vrees daarmee hun onafhankelijkheid te ondermijnen – zij moeten opeens 
hun nut bewijzen door zich dagelijks af te vragen wat hun publiek wil weten.  
De Wolff reikt ook instrumenten aan om de journalist te helpen bepalen hoe hij 
voor zijn lezer van meer nut kan zijn. Zijn aanpak is misschien geen garantie 
voor succes, al was het maar omdat het onmogelijk is echt in het hoofd van de 
lezer te kruipen, maar er is al veel gewonnen als redacteuren hem volgen in 
de gedachte dat het journalistieke werk moet beginnen met de vraag: wat zou 
de lezer willen weten en hoe kan ik hem dat het beste vertellen? 
 

naar: Frits van Exter 
uit: Trouw, 17 september 2005 

 
 

In zowel de hoofdtekst als tekstfragment 1 wordt er een probleem in de 
journalistiek aan de orde gesteld. 

3p 15 Wat is het belangrijkste verschil tussen de hoofdtekst en tekstfragment 1, 
gelet op de oplossingen die beide teksten suggereren? Gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
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tekstfragment 2 
 

 
Journalistieke gedragscodes zijn vooral symbolen 
 

De werking van gedragscodes voor journalisten is vooral van symbolische 
aard. Er is weinig bewijs voor de veronderstelling dat professionele codes veel 
effect hebben op de dagelijkse werkwijze van journalisten. Wel moet 
onderscheid worden gemaakt tussen algemene journalistieke codes, die van 
gelding worden geacht voor de journalistieke professie, en specifieke 
gedragscodes, die per medium of redactie worden gehanteerd. De impact van 
deze laatste specifieke codes hangt sterk af van de houding van de 
redactionele leiding en het management ten aanzien van ethische 
vraagstukken. 
Dit is het resultaat van onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) 
heeft verricht naar de werking en de effectiviteit van journalistieke 
gedragscodes. Als uitgangspunt voor hun onderzoek hebben dr. Van der 
Wurff en prof. Schönbach zich vooral de vraag gesteld hoe effectief 
journalistieke gedragscodes nu eigenlijk zijn en of ze een positieve invloed 
hebben op de dagelijkse nieuwsvoorziening. Onderzoek levert weinig bewijs 
op voor de veronderstelling dat algemene professionele codes (Code van 
Bordeaux, de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek, de Genootschaps-
code) een grote impact hebben op de dagelijkse werkwijze van journalisten. 
Algemene codes moeten vooral gezien worden als uitdrukking van het debat 
binnen de professie. 
 

naar: Jan van Groesen 
uit: www.denieuwereporter.nl/onderzoek  

 
 

In zowel de hoofdtekst als tekstfragment 2 komt aan de orde hoe de 
houding van de journalist kan worden veranderd.  

4p 16 Formuleer in dit opzicht één overeenkomst en één verschil in zienswijze 
tussen beide teksten.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 45 woorden. 
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Tekst 2  De ontdekking van ons gebrek aan kennis 

 
19p 17 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van de tekst 

‘De ontdekking van ons gebrek aan kennis’ in maximaal 180 woorden. 
Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de 
oorspronkelijke tekst niet kent. Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
 welke tegenstelling gesignaleerd wordt;  
 welke verandering zich voordoet en welke oorzaken en welke 

gevolgen die heeft; 
 wat allereerst nodig is, welk middel wordt voorgesteld en hoe dat kan 

worden uitgewerkt; 
 wat verder van belang is en waarom; 
 welke aanbeveling wordt gedaan en waarom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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2013 
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 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 

 

Het ‘product’ krant 
 
(1) De afgelopen tien jaar zijn de 
kranten in handen gekomen van 
grote bedrijven of zelfs bikkelharde 
investeringsmaatschappijen die voor-
al ‘handelaren in bedrukt papier’ zijn. 5 

Dagbladen kampen over de hele 
wereld met teruglopende lezers-
aantallen, een vergrijzend publiek, 
een krimpend advertentieaanbod, 
stijgende kosten en de concurrentie 10 

van nieuwe media zoals internet. De 
kranten moeten vechten om de 
aandacht van het lezerspubliek. De 
vanzelfsprekende achterban is met 
de ontzuiling verdwenen. Het debat 15 

wordt bovenal gevoerd over de 
penibele financiële situatie waarin de 
serieuze journalistiek verkeert. 
(2) Het is een misverstand te denken 
dat de crisis in de journalistiek alleen 20 

veroorzaakt is door de opkomst van 
het internet en het weglopen van 
lezers en adverteerders. Behalve van 
een financiële crisis is er in de media 
ook sprake van een inhoudelijke 25 

crisis. De inhoudelijke crisis is in 
gang gezet door de grote media-
corporaties die hun winst probeerden 
te maximaliseren door redacties in 
‘winstmachines’ te veranderen, 30 

waarbij ze voor lief namen dat de 
journalistiek trivialiseerde. Dat er een 
uitholling van het nieuws plaatsvond, 
werd verhuld door de massieve 
winsten die werden gemaakt. 35 

(3) Als ‘apolitieke accountants’ 
haalden en halen de media-
corporaties uit winstbejag allemaal 
hetzelfde trucje uit: ze besparen op 
de kosten door te snijden in hun 40 

redacties, onder het motto dat ze met 
minder mensen betere kranten gaan 

maken. Die kleinere redacties 
moeten meer nieuws produceren, 
want we leven in een 24 uurs-45 

nieuwseconomie. Redacteuren 
moeten vaak voor zowel krant als 
internet schrijven en zich voegen 
naar een dwingend productieregime. 
Tegelijkertijd wordt er bezuinigd op 50 

het netwerk van zowel lokale als 
internationale correspondenten die 
de media altijd van eigen nieuws 
hebben voorzien. Daarbovenop wordt 
de nieuwsagenda verbreed met 55 

showbizz-nieuws, lifestyle en sport, 
want de eigentijdse krant moet, zoals 
dat heet, ‘publieksgericht’ zijn. 
(4) En zo worden we tegenwoordig 
geconfronteerd met niet alleen een 60 

trivialisering van het nieuws en 
meutevorming, maar met nog erger: 
leugens, verdraaiingen en propa-
ganda halen meer dan ooit on-
gefilterd de media. Dit komt niet 65 

doordat journalisten lui, onwetend en 
cynisch zijn – dat verwijt krijgen ze 
altijd al te horen en in de meeste 
gevallen is dat trouwens niet terecht. 
De oorzaken lijken structureel: 70 

doordat kranten ‘kopijfabrieken’ zijn 
geworden waar lopendeband-
journalistiek wordt bedreven, hebben 
journalisten geen tijd meer om pers-
berichten en kopij van persbureaus 75 

te controleren, laat staan de deur uit 
te gaan en zelf een goed netwerk op 
te bouwen. Daardoor zijn de meeste 
media een doorgeefluik van kant-en-
klare stukjes geworden, herkauwers 80 

van pers- en pr-berichten, producen-
ten van verhalen die vooral 
eenvoudig maakbaar, goedkoop, 
niet-controversieel en veilig zijn. 
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(5) Toch is het te simpel te denken 85 

dat het allemaal de schuld is van de 
grote mediabedrijven en de toe-
genomen commercialisering sinds de 
jaren tachtig. Dan zou de crisis 
slechts een kwestie zijn van eigen-90 

domsverhoudingen. Hoewel eigen-
domsverhoudingen zeer bepalend 
zijn, is de crisis fundamenteler en 
existentiëler. De lezers willen geen 
context, geen analyse meer, maar 95 

een snelle opeenvolging van nieuwe 
feiten. Het zijn, anders gezegd, 
passieve consumenten die voort-
durend op een nieuwe prikkel 
wachten. 100 

(6) Nieuws is zo beschouwd een 
consumer good, een consumptie-
artikel. Niet voor niets hebben we het 
tegenwoordig over de ‘nieuws-
consument’. Nieuws is een verkoop-105 

baar product. Het verkoopbare 
product moet wel aan een aantal 
eisen voldoen, waarvan de belang-
rijkste is dat het voortdurend moet 
veranderen. De nieuwsconsument 110 

verwacht als hij bij het ontbijt de 
ochtendkrant openslaat, iets anders 
te lezen dan wat hij de avond 
daarvoor op tv heeft gezien. Als hij 
’s middags naar het radionieuws 115 

luistert, gaat hij ervan uit dat hij wordt 
bijgepraat over nieuws dat een paar 
uur eerder nog niet in de krant stond. 
Die extravagante verwachtingen zijn 
met de komst van nieuwe media als 120 

internet en Twitter alleen maar extra-
vaganter geworden. Het probleem 
daarmee is dat de onstilbare behoef-
te aan nieuw, nieuwer, nieuwst groter 
is dan de natuurlijke capaciteit van 125 

de wereld. 
(7) De permanente stroom van 
nieuws is een illusie en lokt nieuwe 
illusies uit. De journalist kan namelijk 
niet zomaar op nieuws wachten, hij 130 

moet naar nieuws op zoek, moet 

ernaar graven, moet het misschien 
zelfs máken. En doordat er altijd 
mensen, bedrijven, organisaties zijn 
die graag het nieuws halen, is de 135 

grens tussen écht nieuws en 
gecreëerd nieuws vaag geworden. 
Voor het gecreëerde nieuws bestaat 
het begrip ‘pseudo-event’ en het 
hedendaagse nieuws is ervan 140 

vergeven: de kranten staan er bol 
van, van pseudogebeurtenissen. 
Onze veranderde attitude tegenover 
‘nieuws’ is dan ook niet zomaar een 
basaal feit in de persgeschiedenis, 145 

maar een revolutionaire verandering 
in onze blik op de wereld. 
(8) De pseudogebeurtenissen die in 
het nieuws komen, zijn niet spontaan 
maar gepland. De relatie ervan tot de 150 

werkelijkheid is ambigu. Een 
verkiezingsdebat berust op een 
innige samenwerking tussen de 
politici en de nieuwsmakers, die niet 
alleen het decor, de belichting en de 155 

make-up voor hun rekening nemen, 
maar ook in onderhandeling met de 
deelnemers de regels bepalen. 
Vervolgens geeft het debat weer 
aanleiding tot nieuw pseudonieuws: 160 

politieke commentatoren wijzen de 
winnaar van het debat aan, in opinie-
polls worden de reacties van de 
kijkers gepeild. En dit hele spektakel 
voorspelt in feite niet of iemand een 165 

goed politicus zal zijn, het laat vooral 
zien wie zich het meest als een vis in 
het water voelt bij het gekozen 
format. 
(9) Andere voorbeelden van pseudo-170 

gebeurtenissen zijn de pers-
conferenties, jubilea, fotosessies, 
opiniepeilingen, het lekken door 
bijvoorbeeld politici, hun proef-
ballonnetjes en ‘off the record’-175 

opmerkingen. In alle gevallen hebben 
de betrokkenen er baat bij het nieuws 
naar hun hand te zetten en is de 
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relatie tot de werkelijkheid diffuus. Bij 
pseudogebeurtenissen maakt het 180 

immers niet uit of ze betekenisvol 
zijn. Ze zijn gecreëerd om 
mediadeuren te openen. Hoe dan 
ook zorgen de pseudogebeurtenissen 
ervoor dat het onduidelijk is wat echt 185 

nieuws en wat gemaakt nieuws is. De 
nieuwsconsument loopt als het ware 
rond in een spiegelpaleis vol spiegels 
die de werkelijkheid reflecteren, maar 
met evenveel lachspiegels die de 190 

werkelijkheid vertekenen. Dat kan 
niet anders dan vervreemdend 
werken.  
(10) De journalist Will Irwinn gaf al in 
1911 in zijn boek The American 195 

Newspaper een kritische analyse van 
de pers en constateerde dat er in de 
nieuwe tijd een groeiende publieke 
behoefte aan nieuws was, ‘als een 
schreeuwende primaire behoefte van 200 

de geest, vergelijkbaar met de 
honger van het lichaam’. Die ver-
gelijking tussen het verlangen naar 
nieuws en fysieke honger is vaker 
gemaakt. Een eeuw later publiceerde 205 

nrc.next het essay Avoid News van 
de Zwitserse schrijver Rolph Dobell, 
die de behoefte aan nieuws niet 
zomaar met trek in eten vergelijkt, 
maar met de zucht naar suiker. 210 

Nieuws is voor het brein wat suiker is 
voor het lichaam: het biedt instant-
bevrediging, maar is niet voedzaam, 
je wordt er niet gezond (dat wil 
zeggen: wijs) van, maar je krijgt er 215 

obesitas en suikerziekte door. 
Nieuws wordt net als snoep in kleine 
hapjes gepresenteerd, in ‘tidbits’, 
maar leert de werkelijkheid niet beter 
begrijpen en zet niet aan tot denken. 220 

Juist omdat het niet bevredigt, heb je 
behoefte aan steeds meer. 
(11) Dobell eindigt zijn analyse met 
een oproep om van de nieuws-
verslaving af te kicken, gewoon met 225 

cold turkey1). Check niet meer 
telkens het nieuws via internet of 
teletekst, schakel de radio en tv uit, 
doe de krant de deur uit en lees 
voortaan boeken of lange artikelen 230 

die al die losse nieuwsfeitjes ver-
binden en proberen de complexiteit 
van de werkelijkheid recht te doen. 
Kies voor lang en diep, niet voor kort 
en snel.  235 

(12) Nieuws is altijd al een verkoop-
baar product geweest met alle 
problemen van dien, maar die 
problemen zijn versterkt door de 
toenemende commercialisering, de 240 

toegenomen concurrentie in een 
markt die onder druk staat en de 
versnelling door de nieuwe media. 
De remedie van Rolph Dobell, een 
volkomen nieuwsarm dieet, is wel 245 

heel abrupt en behalve onrealistisch 
ook onwenselijk. De gedachte dat 
een democratie gebaat is bij goed 
geïnformeerde burgers is per slot van 
rekening niet achterhaald.  250 

(13) Onze attitude tegenover nieuws 
en daarmee onze blik op de wereld is 
drastisch veranderd. Daarom zullen 
de kwaliteitsmedia zelf met een 
remedie moeten komen die verder 255 

gaat dan een kwaliteitscode. De 
remedie zou kunnen liggen in het 
relativeren van het begrip nieuws en 
in het nadrukkelijker volgen van een 
eigen agenda. Want nieuws is per 260 

definitie een tautologisch begrip: 
nieuws is dat wat nieuwswaarde 
heeft en de nieuwswaarde wordt 
bepaald door redacties. Waarom 
zouden de kwaliteitsmedia de 265 

versnelling niet kunnen vertragen en 
nieuws bieden dat completer, 
diepgravender en beter 
gedocumenteerd zicht biedt op de 
grote hedendaagse kwesties? Op 270 

alle afzonderlijke redacties van een 
dagblad zou permanent met collega’s 
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gedebatteerd moeten worden over 
wat zij onder nieuws verstaan. Dat er 
als het ware op elke redactie, of het 275 

nu redactie Binnenland, Economie of 
Kunst is, een mannetje rondloopt dat 
zich niks van dringende deadlines 
aantrekt, dat alle opwinding gelaten 

van zich af laat glijden en terwijl alle 280 

journalisten achter het laatste drama 
aan rennen steeds weer de irritante 
vraag stelt: is dit wel wat wij onder 
nieuws verstaan? En dat dat 
mannetje uiteindelijk in het hoofd 285 

kruipt van elke individuele journalist.
 
naar: Xandra Schutte 
uit: De Groene Amsterdammer, 28 september 2011 
 

 
 

Tekst 2 

 

De ontdekking van ons gebrek aan kennis 
 
(1) Toen Leonid Brezjnev eens 
gevraagd werd in één woord samen 
te vatten hoe het met de Sovjet-Unie 
ging, was zijn antwoord: ‘Goed.’ 
Toen hem vervolgens werd gevraagd 
wat zijn antwoord zou zijn als hij twee 
woorden mocht gebruiken, vervolgde 
hij met: ‘Niet goed.’ Ik zou in dezelfde 
geest willen betogen dat het in de 
eerste benadering goed gaat met 
onze kennis. We leven in een gouden 
tijd. Niet alleen komt er steeds meer 
ruwe informatie beschikbaar samen 
met betere technologie om die te 
verwerken, ook maakt een groeiend 
deel van de wereldbevolking daar 
gebruik van. In de tweede benade-
ring gaat het echter helemaal niet 
goed. We vergeten steeds meer of 
onthouden nutteloze en onbelangrijke 
zaken. Een van de oorzaken van 
deze ‘vergeetepidemie’ is, dat er 
steeds meer is om te vergeten. 

(2) De beschikbare informatie groeit 
niet alleen, zij verandert ook van 
aard. De kennisbasis verbrokkelt en 
verspreidt zich in steeds kleinere 
eenheden over de wereld. Voor deze 
groei en verbrokkeling zijn verschil-
lende oorzaken aan te wijzen. 
Onderzoek graaft per definitie verder 
en dieper. Waar in de achttiende 
eeuw slechts zo’n 12.000 planten en 
dieren geclassificeerd waren, hebben 
we anno nu te maken met naar 
schatting 8,7 miljoen soorten, waar-
van het overgrote deel nog ontdekt 
moet worden. De moderne techno-
logie maakt het daarnaast mogelijk 
deze kennis in bredere kring te 
verspreiden, zodat kennis uit steeds 
verdere hoeken tot ons komt. 
(3) De gebundelde krachten van 
onderzoek, technologie en globali-
sering zullen alleen maar toenemen. 
In principe is deze ontwikkeling  

noot 1 Cold turkey: de term wordt gebruikt om een manier van afkicken te beschrijven.  

 Bij cold turkey wordt in één keer gestopt met het gebruik van het middel waar de  

 patiënt aan verslaafd is. Ook worden er geen middelen gebruikt die ontwennings- 

 verschijnselen kunnen remmen. 
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positief: het beschikbaar maken en 
delen van informatie houdt de weten-
schap en de wetenschapper scherp. 
Maar door de versnippering verliezen 
we de grote verhaallijnen die tot nu 
toe de feiten met elkaar verbonden 
uit het oog. Tegelijkertijd lijkt parate 
kennis steeds sneller te vervliegen: 
door de groeiende diversiteit van het 
aanbod blijft kennis steeds minder 
hangen. In het onderwijs plakken we 
met groot gemak overal Post-it-
briefjes. Maar iemand hoeft maar 
even een deur te openen en door de 
tocht waait alles weg. Of iets blijft 
plakken, hangt af van de kracht en 
de kwaliteit van het lijmlaagje. 
(4) Zonder concrete feitenkennis kan 
er geen werkelijke creativiteit en 
innovatie bestaan. Om de vergeet-
epidemie in te dammen zullen we 
vooraf moeten vaststellen wat we 
willen onthouden en hoe dat het 
beste kan gebeuren. Het opstellen 
van een canon is een effectief 
antwoord op de verdwijnende 
(feiten)kennis. Na de succesvolle 
historische canon van Nederland die 
opgesteld is onder leiding van Frits 
van Oostrom, volgden vele, zeer 
diverse, canons. Deze canoniserings-
golf heeft een positieve inbreng 
gehad in ons denken over kennis. 
Een canon brengt begrippen in kaart 
die de ‘hub’ van het kennisnetwerk 
vormen, de naaf waar vele spaken 
bijeenkomen.  
(5) Neem een onderwerp als 
‘evolutie’. Dat heeft vele facetten. 
Allereerst kunnen we het benaderen 
als een algemeen concept uit de 
biologie, maar we kunnen ons ook 
toeleggen op een concreet geval als 
bijvoorbeeld de verscheidenheid aan 
vinkjes op de Galapagoseilanden. 
Ook een historische of persoonlijke 
benadering is mogelijk, bijvoorbeeld 

in de figuur van Charles Darwin. 
Zelfs een praktische invalshoek is 
denkbaar: vaccinaties tegen 
evoluerende griepvirussen. Of de 
actualiteit: een EO-presentator die 
van zijn creationistisch geloof valt. 
Deze perspectieven werpen elk een 
ander licht op de evolutietheorie en 
kunnen elkaar versterken. Deze 
meervoudigheid doet zich voor in alle 
wetenschappen. Er is dus niet één 
definitie van een algemeen begrip als 
bijvoorbeeld ‘evolutie’. Eigenlijk is het 
zonde er een van deze vele te 
moeten kiezen. Beter is ze allemaal 
te gebruiken en hun onderlinge ver-
banden te begrijpen.  
(6) Binnen een dergelijke canon 
kunnen centrale begrippen op 
verschillende manieren geordend 
worden. Ik zou daartoe twee kennis-
modellen willen introduceren: de 
wereldbol en de atlas. De wereldbol 
staat voor een universele definitie, 
een begrip dat allesomvattend en 
uniek is. We kunnen denken aan een 
juridische term; de jurist wordt niet 
gevraagd daarop verder te variëren 
of uit te weiden. In het andere model, 
de atlas, worden we geconfronteerd 
met een collectie kaarten. Iedere 
kaart visualiseert een stukje van het 
onderwerp. Om het totale begrip te 
omvatten moeten we de kaarten als 
het ware aan elkaar plakken en zo de 
wereldbol construeren. Mijn inschat-
ting is dat er maar weinig begrippen 
zijn die zich zo mooi in één definitie 
laten vangen als de wereldbol. Voor 
de meeste concepten zullen we onze 
toevlucht tot een kennisatlas moeten 
nemen. 
(7) Er is een goede reden om ons te 
concentreren op kernbegrippen met 
veel facetten. Omdat onze persoon-
lijke kennisbasis fragieler en toe-
valliger wordt, neemt de diversiteit 
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aan achtergrondkennis toe. Het 
onderwijs in brede zin zal zich reken-
schap moeten geven van deze 
fragmentatie. Wanneer ik een lezing 
geef aan een groot publiek, is het 
niet gemakkelijk contact te maken 
met de zaal. Iedereen in de zaal zal 
vanuit een andere achtergrond ver-
trekken. Mijn eigen aanpak bestaat 
dan vaak uit de ‘hagelschotmethode’. 
Ik probeer een grote diversiteit aan 
beeldspraken en analogieën te 
gebruiken in de hoop dat iets doel 
treft. Er is namelijk niet alleen een 
grote verscheidenheid aan voor-
kennis, er zijn ook grote individuele 
verschillen in denkwijzen.  
(8) In de klas is een soortgelijke 
diversiteit aanwezig. Daarom moet 
ook de hedendaagse docent een 
goed gevulde gereedschapskist 
hebben. De ene leerling kan genieten 
van een abstract begrip, de andere is 
gebaat bij een alledaags voorbeeld. 
De droom van het onderwijs zou 
personal education moeten zijn. 
Geen twee mensen zijn hetzelfde en 
uiteindelijk verdient ieder kind een 
uiterst individueel leertraject met op 
maat ontworpen methodes. Dit 
visioen blijft voorlopig helaas een 
droom. 
(9) Behalve dat we over feitelijke 
kennis moeten beschikken, hebben 
we procedurele kennis nodig. Deze 
betreft de vaardigheid van het 
opzoeken van (aanvullende) feiten. 
Deze twee soorten kennis, feitelijk en 
procedureel, spelen een opvallend 
verschillende rol in het publiek debat. 
Met de eerste soort nemen we graag 
anderen de maat; de tweede soort 
betrekken we eerder op onszelf. 
Politici die niet weten wanneer Karel 
de Grote leefde, achten we niet 
geschikt het landsbelang te dienen. 
Onze eigen kennis leggen we liever 

langs een andere lat. Het is 
voldoende te weten waar we het 
antwoord kunnen vinden. We denken 
over onze eigen feitenkennis, in 
contrast met die van anderen, als 
over gezond verstand. Enquêtes 
laten zien dat bijna iedereen het 
gevoel heeft precies genoeg gezond 
verstand te hebben. Minder zou dom 
zijn, meer een overbodige luxe. 
(10) Tot slot kunnen we kennis ook 
zelf bedenken. In de natuurkunde is 
er bijvoorbeeld een mooie categorie 
van zogenaamde Fermi-problemen. 
De fysicus Fermi had de gewoonte 
zijn studenten allerlei vragen te stel-
len over feiten die je maar moeilijk 
kon opzoeken en zeker niet moest 
onthouden, maar die je gemakkelijk 
zelf kon afleiden. Beroemde voor-
beelden van Fermi’s vragen zijn het 
aantal pianostemmers in Chicago, 
het aantal moleculen in de atmosfeer 
of de tijd die het kost om de Mont 
Blanc met graafmachines en 
vrachtauto’s af te graven. Het 
beantwoorden van dit soort vragen 
oefent een vaardigheid die feiten-
kennis in zekere zin overstijgt. 
(11) Opzoeken en afleiden zijn 
relevant, omdat we de meeste feiten 
nog niet kennen. Een van de 
essentiële functies van kennis is te 
weten wat je niet weet. Ik noem deze 
known unknowns graag ‘donkere 
kennis’. Het is kennis waarvan we 
weten dat deze bestaat, alleen de 
inhoud is nog onbekend. Daarnaast 
zijn er unknown unknowns, zaken 
waarvan we niet eens weten dat we 
ze niet weten. Kosmologen waren 
zich honderd jaar geleden niet 
bewust van het bestaan van donkere 
materie en energie. De ontdekking 
van dat gebrek aan kennis was een 
van de grote doorbraken in de 
wetenschap. 
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(12) Het is tijd voor een frisse blik op 
dat wat waard is onthouden en 
begrepen te worden. Dit is extra 
belangrijk omdat we aan de voor-
avond van grote doorbraken staan. 
De echte explosie van informatie 
moet waarschijnlijk nog komen. Dat 
is een beangstigende en tegelijkertijd 
stimulerende gedachte. Juist omdat 
er zulke grote terreinen van de 

informatieberg nog onverkend zijn, is 
het essentieel dat we goed bepakt op 
reis gaan, met alleen die zorgvuldig 
geselecteerde feiten op zak die het 
raamwerk van onze kennis vormen. 
Alleen dan kunnen we deze reis, 
misschien wel de spannendste uit de 
geschiedenis van de mensheid, 
voortzetten. 

 
naar: Robbert Dijkgraaf 
Van der Leeuw-lezing 2011  
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van 
dit examen. 
 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 

1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
scorepunten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te 
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, 
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat 
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal 
scorepunten worden toegekend. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
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Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1  Het ‘product’ krant 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 5 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 7 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 13 
 

 4 maximumscore 2 
• (de journalistiek) trivialiseerde (regels 31-32) 1 
• uitholling (van het nieuws) (regel 33) 1 
 

 5 D 
 

 6 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Er is te weinig echt nieuws, dus wordt er nieuws gezocht/gecreëerd 1 
• Hierdoor wordt de grens tussen echt en gecreëerd nieuws vaag 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden  1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 7 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Vroeger wilde de lezer context en analyse van het nieuws 1 
• Tegenwoordig wil de lezer een snelle opeenvolging van nieuwe feiten / 

nieuws dat voortdurend verandert / steeds nieuw nieuws 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden  1 
 

 8 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De lezer kan door al het gecreëerde nieuws niet meer goed 

onderscheiden welke berichten de werkelijkheid weergeven en welke 
de werkelijkheid vertekenen 1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 9 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
− De journalist heeft weer nieuwe dingen waarover hij kan schrijven. 
− De lezers krijgen steeds nieuw ‘nieuws’ voorgeschoteld.  
− De mensen die daardoor in het nieuws komen, krijgen de door hen 

gewenste aandacht.  
 

indien drie elementen goed  2 
indien twee elementen goed  1 
indien een of geen element goed 0 
 

 10 C 
 

 11 B 
 

 12 B 
 

 13 B 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens de hoofdtekst moeten journalisten zelf bepalen welk nieuws 

de moeite waard is 1 
• Volgens tekstfragment 1 moeten journalisten zich richten naar wat de 

lezers willen weten 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
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 16 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• Uit beide teksten kan worden afgeleid: het stellen van algemene regels 

voor journalisten helpt niet 1 
• Volgens de hoofdtekst leidt permanent debat met collega’s tot het 

gewenste inzicht OF leidt zelfreflectie tot permanent besef van wat 
publicabel nieuws is 1  

• Volgens tekstfragment 2 is de houding van de leiding bij ethische 
vraagstukken doorslaggevend 1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 45 woorden 1 
 
 

Tekst 2  De ontdekking van ons gebrek aan kennis 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 17.1 maximumscore 3 
(tegenstelling) 
• Er is steeds meer kennis beschikbaar / De hoeveelheid kennis groeit 1 
• een tegenstellend verband, bijvoorbeeld: maar  1 
• we vergeten steeds meer of onthouden nutteloze en onbelangrijke 

kennis  1 
 

 17.2 maximumscore 3 
(verandering en oorzaken) 
• Informatie/Kennis (groeit en) verbrokkelt / raakt gefragmenteerd / 

verspreidt zich in kleinere eenheden  1 
• doordat onderzoek steeds dieper en verder graaft  1 
• doordat de moderne technologie het mogelijk maakt deze kennis 

breder te verspreiden 1 
 

 17.3 maximumscore 2 
(gevolgen van de verandering) 
• We verliezen de grote verhaallijnen die de feiten verbinden uit het oog  1 
• Parate kennis vervliegt sneller 1 
 

 17.4 maximumscore 2 
(wat nodig is) 
• We moeten vaststellen wat we willen onthouden 1 
• en hoe we dat het beste kunnen doen 1 
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 17.5 maximumscore 4 
(welk middel en hoe uitgewerkt) 
• Canonisering / Het opstellen van een canon helpt  1 
• Binnen een canon kan kennis op twee manieren geordend worden: / Er 

bestaan twee kennismodellen:  1 
• de wereldbol / een universele definitie (waarbij een begrip 

allesomvattend en uniek is)  1 
• de atlas / een hoeveelheid begrippen/kernbegrippen (die elk een deel 

van het onderwerp beschrijven)  1 
 

 17.6 maximumscore 3 
(wat verder van belang is en waarom) 
• Weten hoe feiten op te zoeken / Procedurele kennis  1 
• Feiten afleiden / Kennis die we zelf kunnen bedenken/genereren  1 
• Dit is van belang omdat we de meeste feiten nog niet kennen / omdat 

er kennis is waarvan we weten dat deze bestaat, alleen de inhoud is 
nog onbekend / er unknown unknows zijn / er zaken zijn waarvan we 
niet weten dat we ze niet weten 1 

 
 17.7 maximumscore 2 

(aanbeveling en waarom) 
• Er moet nagedacht worden over wat het waard is onthouden en 

begrepen te worden / Het is essentieel dat we zorgvuldig de feiten 
selecteren die het raamwerk van onze kennis vormen  1 

• omdat de echte explosie van informatie waarschijnlijk nog moet komen 
/ omdat er zulke grote terreinen van de informatieberg nog onverkend 
zijn  1 

 
 17.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 

taalgebruik in de samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
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 17.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 
scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score 
bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
 
Schematisch: 
181 - 198 woorden: 0 scorepunten aftrek; 
199 - 203 woorden: 2 scorepunten aftrek; 
204 - 208 woorden: 4 scorepunten aftrek; 
209 - 213 woorden: 6 scorepunten aftrek; 
214 - 218 woorden: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 21 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Xandra Schutte, Het product krant en de lezer als consument,  

De Groene Amsterdammer, 28 september 2011 
tekst 2 naar: Robbert Dijkgraaf, De ontdekking van ons gebrek aan kennis,  

Van der Leeuw-lezing 2011  
tekstfragment 1 naar: Frits van Exter, Trouw, 17 september 2005 
tekstfragment 2 naar: Jan van Groesen, www.denieuwereporter.nl/onderzoek  
 

einde  
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VW-1001-a-12-1-o 

 Examen VWO 

2012 
tijdvak 1 

maandag 14 mei 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 20 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.   
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1  Zappen naar een volgend opwindingsmoment 

 
De tekst ‘Zappen naar een volgend opwindingsmoment’ kan door middel van 
onderstaande kopjes in achtereenvolgens vijf delen worden onderverdeeld: 
deel 1: Tijdbeleving 
deel 2: Veranderde tijdbeleving 
deel 3: Gevolgen veranderde tijdbeleving 
deel 4: Nieuwe inzichten tijdbeleving 
deel 5: Zoeken naar balans in tijdbeleving 

1p 1 Bij welke alinea begint deel 2, ‘Veranderde tijdbeleving’?  
1p 2 Bij welke alinea begint deel 3, ‘Gevolgen veranderde tijdbeleving’?  
1p 3 Bij welke alinea begint deel 4, ‘Nieuwe inzichten tijdbeleving’? 

 
In alinea 4 en 5 staat het verband tussen vrije tijd en gebrek aan tijd centraal. 

3p 4 Leg uit waarom volgens de tekst tussen beide een paradoxaal verband bestaat.  
Gebruik niet meer dan 20 woorden. 
 
Elke alinea heeft in de tekst een bepaalde functie die kan worden aangeduid 
met woorden als: aanleiding, afweging, conclusie, constatering, hypothese, 
kritiek, oplossing, relativering, theorie, toelichting. 
Binnen het tekstdeel van alinea 2 tot en met 6 heeft elke alinea haar eigen 
functie. 

1p 5 Welke functie heeft alinea 2 ten opzichte van het tekstdeel dat bestaat uit de 
alinea’s 3 tot en met 6? 
Kies een van de genoemde functie-aanduidende woorden als antwoord.  
 

1p 6 Welke functie heeft het tekstdeel dat bestaat uit de alinea’s 3 tot en met 5 ten 
opzichte van alinea 2? 
Kies een van de genoemde functie-aanduidende woorden als antwoord.  
 

1p 7 Welke functie heeft alinea 6 ten opzichte van het tekstdeel dat bestaat uit de 
alinea’s 2 tot en met 5? 
Kies een van de genoemde functie-aanduidende woorden als antwoord.  
 
In alinea 6 staat dat de economie de tijd regeert en vervolgens wordt de vraag 
gesteld “wat daarvan de gevolgen zijn voor (…) de maatschappij” (regels 88-90). 
In alinea 7 wordt een aantal negatieve maatschappelijke ontwikkelingen 
geschetst (regels 91-106). Een kritische lezer zou de relatie tussen beide 
alinea’s ter discussie kunnen stellen.  

1p 8 Hoe zou een kritische lezer de gesuggereerde relatie tussen alinea 6 en alinea 7 
karakteriseren?  
A als een cirkelredenering 
B als een onjuist oorzakelijk verband 
C als een overhaaste generalisatie 
D als een verkeerde vergelijking 
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Alinea 7 eindigt met de volgende constatering: “het klimaat vraagt om minder, de 
economie om meer. De mens vraagt om vertraging, de samenleving om 
versnelling” (regels 118-121).  

1p 9 Wat is de functie van alinea 8 ten opzichte van deze constatering in alinea 7? 
A Alinea 8 is een nuancering bij de constatering in alinea 7.  
B Alinea 8 is een uitwerking van de constatering in alinea 7. 
C Alinea 8 is een voorbeeld bij de constatering in alinea 7. 
D Alinea 8 is een weerlegging van de constatering in alinea 7. 
 
In alinea 9 en 10 bevat de tekst een ketenargumentatie, waarbij de conclusie 
van de voorgaande argumentatie wordt gebruikt als een argument in de daarop 
volgende argumentatie. In de tekst worden zes elementen genoemd die we hier 
in alfabetische volgorde weergeven: 
1 een in toenemende mate geanonimiseerde samenleving  
2 een snel stijgend aantal geestelijke problemen 
3 men heeft massaal het gevoel er alleen voor te staan 
4 sterk afbrokkelende saamhorigheid 
5 terugvallen op medicatie 
6 tijd is een politiek-economische constructie 

3p 10 Geef de juiste volgorde van deze elementen aan door de cijfers die ervoor staan 
in de juiste volgorde te noteren. Begin met nummer 6. 
 
In alinea 11 wordt onder andere beweerd “dat we op een andere manier over tijd 
en over tijdbeleving moeten nadenken” (regels 175-177). 

1p 11 Met welk argument uit het tekstgedeelte van alinea 8 en 9 kan deze bewering 
worden ondersteund? 
A Tijd als economische factor leidt tot ongelijkheid tussen mensen en landen. 
B We beseffen niet dat tijd alleen nog een politiek-economische constructie is. 
C Wezenlijke zaken ontwikkelen zich buiten het economische tijdsbesef om.  
D Zonder noodzakelijke rust verdwijnt het fundament onder onze beschaving. 
 

2p 12 Welke twee argumenten uit alinea 11 kunnen de bewering “dat we op een 
andere manier over tijd en over tijdbeleving moeten nadenken” ondersteunen? 
 
In de tekst wordt gesproken over “vervreemding van de mens ten opzichte van 
zichzelf” (regels 215-216). 

1p 13 Hoe kan deze vervreemding het beste worden getypeerd? 
Met deze vervreemding wordt bedoeld dat 
A de mensen door de toegenomen economische druk het gevoel hebben dat 

ze steeds minder vrije tijd en vakantie hebben. 
B de mensen door de toegenomen economische druk niet meer weten wat een 

goede wijze van ontspannen is. 
C de mensen door de toegenomen economische druk niet meer weten wat 

voor positief effect rust kan hebben. 
D de mensen ondanks toenemende beschikbaarheid van communicatie-

middelen steeds minder aandacht voor elkaar hebben.  
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In de regels 249-250 wordt gesproken over ‘economische dwingelandij’. 
2p 14 Citeer uit alinea 13 de twee woordgroepen die het bedoelde dwingende karakter 

onmiskenbaar versterkt tot uitdrukking brengen. 
 
In alinea 14 wordt gesteld dat niemand de economische kloktijd “kan ontkennen 
of afschaffen” (regels 234-235). De tekst is dan ook geen pleidooi voor 
afschaffing van deze economische kloktijd. 

2p 15 Leg uit waarvoor ten aanzien van de economische kloktijd wel een pleidooi 
wordt gehouden. Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden.  
 

3p 16 Leg uit wat er in de context van de tekst ‘Zappen naar een volgend 
opwindingsmoment’ wordt bedoeld met de uitspraak dat “de ware tijd pas tot 
leven komt, als de klokken zwijgen” (regels 242-243). Gebruik voor je antwoord 
niet meer dan 20 woorden. 
 
Hieronder staan vier beweringen over mogelijke bedoelingen van de tekst 
‘Zappen naar een volgend opwindingsmoment’. 

1p 17 Welke bewering geeft het beste de bedoeling van de tekst weer?  
De tekst heeft tot doel  
A de gevolgen te schetsen van de veranderde tijdbeleving. 
B een pleidooi te zijn voor een andere tijdbeleving. 
C een toekomstvisie te schetsen van een andere tijdbeleving. 
D een verklaring te zoeken voor de veranderde tijdbeleving. 
 

1p 18 Hoe kan de titel ‘Zappen naar een volgend opwindingsmoment’ geïnterpreteerd 
worden in relatie tot de tekst?  
A De schaarse vrije tijd moet voortaan gevuld worden met gedwongen rust. 
B Door de toenemende economische druk lijkt de tijd steeds sneller te gaan. 
C Kiezen voor rust en reflectie lukt de moderne mens niet of nauwelijks meer.  
D Velen verlangen tegenwoordig naar meer momenten van leegte en saaiheid.  
 
In de tekst wordt met regelmaat gebruikgemaakt van argumentatie.  

1p 19 Van welke type argumentatie wordt voornamelijk gebruikgemaakt?  
Van argumentatie op basis van 
A gezag. 
B oorzaak en gevolg. 
C overeenkomst en vergelijking. 
D voorbeelden. 
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tekstfragment 1 
 
 
Ruim zestien maanden geleden ben ik overgestapt op het Getting Things Done-
systeem. Het resultaat: ik had op een gegeven moment mappen in mijn archiefkast 
met to do’s op datum. Ik had to do’s in mijn online agenda. Ik had mapjes met losse 
briefjes met verschillende categorieën to do’s in mijn ‘actie’-brievenbakje. En 
daarnaast de gewone dagelijkse lijsten met to do’s op mijn bureau.  
Het enige wat ik niet deed, was tijd in mijn agenda inruimen – ‘minstens twee uur per 
dag,’ volgens de professional organizer – voor het dóen van mijn to do’s. Tja, 
belangrijk detail natuurlijk. Het gevolg van te veel to do’s en te weinig tijd is, dat je 
uiteindelijk helemaal niets meer doet. Apathisch staar je naar de eindeloze lijst met 
opdrachten en besluit je nog wat nutteloos te surfen op internet.  
 

naar: Ben Tiggelaar, Zo moeilijk is het om to do’s te doen  
uit: Intermediair, 20 mei 2011 

 
 
In tekstfragment 1 wordt een andere benadering besproken die sommigen 
kiezen in hun strijd met de economische tijdsdruk.  

3p 20 Leg uit in welk opzicht deze benadering ingaat tegen de hoofdgedachte uit de 
hoofdtekst. Gebruik maximaal 40 woorden. 
 
 

Tekst 2  Ornament en smaakdictaat 

 
18p 21 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van de tekst 

‘Ornament en smaakdictaat’ in maximaal 180 woorden. 
Zorg ervoor dat je samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de 
oorspronkelijke tekst niet kent. 
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
 hoe de invloed van de culturele elite was en is op kunst in het algemeen en 

de architectuur in het bijzonder; 
 tot welk voorschrift deze invloed heeft geleid; 
 welke ontwikkelingen hebben bijgedragen tot toepassing van dit voorschrift 

en bij welke maatschappelijke tendensen dit voorschrift goed aansloot; 
 van waaruit en hoe inmiddels een andere benadering waarneembaar is; 
 welke tegenstelling de auteur signaleert en hoe hij daar tegenover staat. 
 
 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Tekst 1 

 

Zappen naar een volgend opwindingsmoment 
 
(1) Druk bezig zijn en een volle agenda 
hebben, is synoniem aan een succesvol 
bestaan. Als er op een ochtend nauwe-
lijks mails of telefoontjes binnenkomen, 
slaat de vertwijfeling toe. Rust en 5 

nietsdoen zijn geen inspiratiebronnen, 
maar de angstaanjagende voorboden 
van een tot mislukking gedoemd 
bestaan in de marges van de maat-
schappij. De hang naar activiteit en de 10 

snelheid waarmee technologische 
ontwikkelingen elkaar opvolgen, geven 
velen het gevoel de tijd niet bij te 
kunnen benen.  
(2) ‘Geen tijd hebben’ is een funda-15 

mentele ervaring van deze tijd. Het lijkt 
erop dat we aan het begin van de 21ste 
eeuw de tijd definitief aan iets buiten 
onszelf uitbesteed hebben: aan de 
carrière, het geld, de samenleving en 20 

de economische tredmolen van pro-
ductie en consumptie. We ervaren tijd 
als iets wat steeds sneller lijkt te gaan 
en waarvan we steeds minder lijken te 
hebben. Onze beleving van de tijd is de 25 

afgelopen honderd jaar op tamelijk in-
grijpende wijze veranderd. 
(3) Eeuwenlang bepaalden lokale, 
meestal op astronomische waar-
nemingen gebaseerde tijdmetingen ons 30 

dagritme. Die leverden een tijdsindeling 
op die was gebaseerd op zowel de 
gewoonten van een gemeenschap als 
de wisseling van de seizoenen en de 
daaraan verbonden periodisering van 35 

zaaien en oogsten. Met het vastleggen 
van het internationale ijkpunt voor 
tijdmeting in Greenwich in 1884 werd 
de nieuwe, internationale kloktijd als 
het ware over die lokale tijdsindelingen 40 

heen gelegd. De industrialisering van 
de samenleving en de introductie van 
fabrieksfluiten en prikklokken ver-
sterkten die tendens nog meer. In 

plaats van in zekere harmonie met de 45 

tijd te leven, werden de mensen voort-
aan geleefd door de klok. Daardoor 
raakten zij in de loop van de twintigste 
eeuw verwikkeld in een gevecht met de 
tijd. Sinds de jaren dertig is de werk-50 

druk alleen maar toegenomen. 
(4) Het is waar dat tegenover die drukte 
in de loop van de twintigste eeuw de 
zwaarbevochten ‘vrije tijd’ is komen te 
staan. Maar opmerkelijk genoeg wordt 55 

ook deze arbeidsloze tijd in toenemen-
de mate aan een activiteit besteed: 
verre reizen, survivaltochten of andere 
‘doe-vakanties’ zijn erg populair. Ook 
de vrije tijd dient blijkbaar maximaal 60 

‘gevuld’ te worden. Als er ook maar een 
moment van verveling dreigt, zappen 
we snel door naar een volgend op-
windingsmoment, alsof ‘lege tijd’ ons 
alleen nog angst inboezemt.  65 

(5) Tegelijkertijd ervaren we tijd als iets 
waarvan we voortdurend te weinig 
hebben. Hoe meer tijdbesparende 
machines er komen, hoe minder tijd we 
voor rust en ontspanning over hebben. 70 

Hoe sneller we ons kunnen ver-
plaatsen, hoe minder tijd er is om 
ergens te verblijven. Hoe groter onze 
beschikbaarheid via mobiele telefoons, 
e-mail en internet wordt, hoe minder tijd 75 

we voor elkaar hebben. Dat alles geeft 
mensen de indruk dat tijd een 
schaarsteproduct is.  
(6) Al met al is het kenmerkend voor de 
moderne samenleving dat de tijd van 80 

buitenaf wordt gereguleerd en dat de 
persoonlijke levenssfeer zich volledig 
naar die van buitenaf opgelegde tijd 
gevoegd heeft. Het is niet overdreven 
te stellen dat de economie de tijd 85 

regeert en daarmee ook ieders 
persoonlijke tijdservaring. De vraag is 
wat daarvan de gevolgen zijn voor 
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zowel mensen persoonlijk als voor de 
maatschappij. 90 

(7) Wie de vele toekomstscenario’s die 
rond de millenniumwisseling ge-
schreven zijn daarop naleest, krijgt niet 
bepaald een vrolijk beeld van wat ons 
de komende vijftig jaar te wachten 95 

staat. De verwachting is dat de twee-
deling in de samenleving zich zal ver-
diepen, dat de dreiging van terreur zal 
toenemen en dat de gevolgen van de 
klimaatverandering steeds drastischer 100 

zullen zijn. Onder de bevolking zal de 
onrust en onzekerheid groeien, omdat 
de samenleving steeds ingewikkelder 
wordt en de technologische verande-
ringen elkaar in steeds hoger tempo 105 

opvolgen. Kortom, de algemene er-
varing die ons te wachten staat en die 
we eigenlijk nu al zien, is dat de tijd 
dringt. Aan de ene kant moeten we snel 
handelen, willen we de gevolgen van de 110 

klimaatveranderingen binnen de perken 
houden. Aan de andere kant neemt de 
dwang om meer te produceren en snel-
ler te innoveren om de economie weer 
vlot te trekken alleen maar toe. Het lijkt 115 

alsof we ons aan het begin van de 
21ste eeuw in een patstelling bevinden: 
het klimaat vraagt om minder, de eco-
nomie om meer. De mens vraagt om 
vertraging, de samenleving om ver-120 

snelling.  
(8) We zijn al met al behoorlijk ver 
verwijderd geraakt van de klassieke 
gedachte dat rust en nietsdoen de 
grondslagen van een beschaving zijn. 125 

Pas in rusttoestand kunnen we tot 
bezinning en reflectie komen. Pas als 
we niets doen, opent zich de ruimte van 
het denken en de creativiteit, verschijn-
selen die zich door geen vooropgesteld 130 

doel of economisch nut laten sturen of 
opjagen.  
(9) De ontwikkeling dat tijd een politiek-
economische constructie is geworden, 
heeft volgens de Franse filosoof Alain 135 

Badiou ook geleid tot een extreme vorm 
van individualisme. Hoezeer de wel-

vaart voor de westerse samenlevingen 
de afgelopen eeuw per hoofd van de 
bevolking ook is toegenomen, de 140 

duistere keerzijde hiervan is ons allen 
ook bekend: een ongelijke verdeling 
van de rijkdom en uitputting van de 
energiebronnen. Op meer existentieel 
niveau heeft dit individualisme volgens 145 

Badiou geleid tot het wegvallen van 
gemeenschapszin en solidariteit met 
anderen en hiermee tot een toenemen-
de ervaring van fundamentele een-
zaamheid.  150 

(10) Zo meldde het Sociaal en Cultureel 
Planbureau dat we steeds meer tijd 
kwijt zijn aan werk en verplichtingen en 
steeds minder tijd overhouden voor 
vriendschappen en sociale contacten. 155 

Veel jongeren in Amerika hebben alleen 
nog digitale, al dan niet anonieme 
contacten op internet. Wat de medische 
gevolgen hiervan zijn, komt in diverse 
onderzoeken naar voren: een 160 

verontrustende stijging van het aantal 
depressies, burn-outs, gevallen van 
ADHD en andere autistische aan-
doeningen, alsook het massale gebruik 
van antidepressiva en slaapmiddelen – 165 

alleen in Nederland al goed voor ruim 
twee miljoen recepten per jaar.  
(11) Inmiddels groeit bij velen het besef 
dat we het over een andere boeg 
moeten gooien. We zullen ons persoon-170 

lijke leven en de economie anders moe-
ten inrichten als we willen voorkomen 
dat we over vijftig jaar geregeerd 
worden door de economische tijdsdruk. 
Dat betekent ook dat we op een andere 175 

manier over tijd en over tijdbeleving 
moeten nadenken. De economie is 
weinig geïnteresseerd in welk pleidooi 
voor vertraging of onthaasting dan ook. 
Vertraging en onthaasting zouden ons 180 

er maar toe aanzetten om uit de tred-
molen van de productie te stappen. 
Toch is het noodzakelijk dat we aan-
dacht vragen voor een tijd die zich niets 
aantrekt van verlies- en winst-185 

rekeningen om zodoende ruimte te 
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bieden aan rust en reflectie. We zouden 
onze intuïtie voor ‘de tijd als duur’ of 
onze ‘innerlijke tijd’ opnieuw moeten 
ontwikkelen.  190 

(12) Hoe nauwgezet we namelijk de 
afgelopen eeuw ook naar de klok zijn 
gaan leven, toch ervaren we de tijd nog 
altijd als iets wat ‘uit de maat’ kan 
lopen. Als we ons lang op iets 195 

geconcentreerd hebben en daarbij in 
flow zijn geraakt, verbazen we ons er-
over dat zomaar een hele dag voorbij is 
gegaan. We lijken de tijd te zijn ver-
geten, we zijn voor even aan het regime 200 

van de klok ontsnapt. Deze tijd bevalt 
eigenlijk beter dan de strenge chrono-
meter die we om onze pols dragen, 
want hij jaagt niet op, maar lijkt eerder 
verkwikkend te werken. Deze andere 205 

tijd, die ons de mogelijkheid van 
reflectie en creativiteit biedt, is de tijd 
waarin we ondergedompeld worden als 
we ons vervelen, ons diep concentreren 
of niets doen. Die andere tijd is ook een 210 

tijd die ons ertoe in staat stelt ons te 
verzetten tegen het steeds dwingender 
regime van de uniformiteit.  
(13) Het regime van de economische 
kloktijd heeft de vervreemding van de 215 

mens ten opzichte van zichzelf en zelfs 
het verlies van zijn vrijheid tot gevolg 
gehad. Een pleidooi houden voor ont-

haasting of consuminderen zonder een 
fundamentele herziening van onze 220 

omgang met de tijd heeft dan ook niet 
zo veel zin. Het gaat erom onze intuïtie 
voor die andere tijd weer wakker te 
roepen. Het gaat dus niet zozeer om 
een keuze voor de ene of andere tijd. 225 

Het gaat erom het precaire evenwicht 
tussen beide te herstellen, zodat de 
mens af en toe kan uitrusten en zich 
niet langer hoeft te blijven overgeven 
aan de eisen die de economische tijd 230 

stelt.  
(14) De klok en het hele raderwerk van 
kapitalisme en economie is een realiteit 
die niemand kan ontkennen of af-
schaffen. Maar op het moment dat deze 235 

tijdservaring de boventoon gaat voeren 
en de innerlijke tijd van reflectie en 
bezinning binnendringt en als het ware 
van binnenuit opblaast, wordt het 
gevaarlijk. Dan staat onze vrijheid van 240 

denken op het spel. De uitspraak dat 
‘de ware tijd pas tot leven komt, als de 
klokken zwijgen’1), zouden we weer 
nieuw leven moeten inblazen. We 
moeten kortom weer leren de tijd te 245 

stillen, door bewuster met onze tijd  
om te gaan, onze agenda’s niet vol te 
plannen en ons niet langer te laten 
opjagen door economische dwinge-
landij. 250 

 
naar: Joke Hermsen 
uit: De Groene Amsterdammer, 4 november 2009 
 

 
 
 
 

noot 1 De uitspraak dat ‘de ware tijd pas tot leven komt, als de klokken zwijgen’ is van de Amerikaanse 

 schrijver William Faulkner, winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur in 1949. 
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Tekst 2 

 

Ornament en smaakdictaat 

 
(1) Wij leven in een tijdperk waarin 
haast alles bijna altijd vrijwel overal 
beschikbaar is, dankzij media als com-
merciële televisie, cd, dvd en bovenal 
het internet. Ook het kunstwerk (het 
knoeiwerk incluis) is onbeperkt beschik-
baar. Iedereen kan vrijwel alles be-
kijken of beluisteren op elk moment dat 
het uitkomt. Het resultaat is overdaad, 
pandemonium of ‘verveelteveling’, zoals 
een bekende cultuurfilosoof het eens 
genoemd heeft. De gelijktijdigheid is 
verdwenen: het televisiepubliek bekijkt 
niet langer op het ene moment van uit-
zending hetzelfde programma, of gaat 
in het korte tijdbestek van de roulatie 
een en dezelfde film zien in de bio-
scoop.  
(2) De smaakbepalende elites zijn hun 
greep op het culturele aanbod kwijt-
geraakt, deels door deze technische 
vernieuwingen, maar ook doordat de 
zuilen zijn verbrokkeld, het omroep-
bestel is ingestort, de betere bladen 
aan het verpieteren zijn en op internet 
Jan en alleman zijn gang maar gaat. 
Daardoor heeft ook het ideaal van 
volksverheffing alle kracht verloren.  
De oude elites waren het op dat ene 
punt geheel eens: de mensen moesten 
worden opgevoed, gevormd, kortom: 
naar een hoger niveau van cultuur 
worden getild. 
(3) Niet overal heeft de rebellie tegen 
deze elites het gewonnen. Er is een 
uitzondering. Wat nog overeind staat, is 
het smaakdictaat in ontwerp en archi-
tectuur, het smaakdictaat dat alle 
ornamenten verbiedt. “Wat,” zo ween ik 
wel tijdens de wandeling, “wat heb ik 
toch misdaan dat mij geen roosje, geen 
engeltje, niet eens een wijnrank is ge-
gund buiten de omheining van de oude 
binnenstad, waarom nergens anders 

nog een dolfijn aan de geveltop, een 
kariatide onder het balkon, of een welig 
naakt gestuukt in het portaal?” 
(4) Dat mag niet, dat weet ik best, dat 
mag niet van boeman Bauhaus1) en 
sinds hij dit verordonneerde, is het 
verboden voor elke ontwerper en iedere 
architect. Dat is strikt verboden van-
wege het smaakdictaat. Daarin staat 
exact beschreven wat in de toegepaste 
kunsten niet door de beugel kan. Een 
ornament kan nog, heel misschien, bij 
hoge uitzondering, maar een versiering 
die iets voorstelt – figuratief – of die wat 
vertellen wil  narratief  is taboe. Maar 
waarom is dat taboe? En waarom  die 
vraag is minstens zo prangend  neemt 
de bevolking daar al die tijd genoegen 
mee, in steeds groteren getale en met 
nog toenemende volgzaamheid? 
(5) Uiteraard, de beweging is begonnen 
met een banvloek tegen het ornament, 
als overbodige, stijlloze toevoeging. De 
schoonheid van een bouwwerk moest 
voortkomen uit de constructie zelve, uit 
de naadloze aansluiting tussen functie 
en vorm. In het begin van de vorige 
eeuw maakte de ornamentiek een 
adembenemende vernieuwing en een 
verrukkelijke bloeitijd door. Des te 
bijzonderder is het dat kort daarop dat 
onbedaarlijk plezier van de versiering, 
dat hevig en durend genot voor maker 
en kijker, geheel en al in de ban werd 
gedaan. 
(6) Ik kan die afwijzing van alle versie-
ring wel enigszins begrijpen. Rond 1900 
werden steeds vaker industriële 
technieken toegepast in de bouw en in 
de meubelmakerij. Voor het eerst ook 
werden arbeiderswoningen neergezet 
met blokken tegelijk en kwam een heel 
nieuwe sociale laag op het idee van 
woninginrichting. Het was, kort gezegd, 
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het begin van social design, waarbij niet 
langer de gebruikers de opdrachtgevers 
waren, maar de ontwerpers zich 
moesten afvragen wat de behoeften 
waren van die onbekende en nog on-
wennige gebruikers. Het was dus, ook 
al door de snelle sociale en technische 
verandering, een periode van grote 
verwarring en vernieuwing, een tijd van 
stijlverscheidenheid en dus ook van 
smaakonzekerheid. 
(7) In zo’n tijdsgewricht is houvast 
nodig en enige consensus binnen de 
wereld der ontwerpers, waarbij de af-
schaffing van het ornament als een 
soort van waarheidsgebod gold: toon 
de constructie, verhelder de functie in 
de vorm, dat is de naakte waarheid. Die 
ene bitse en kraakheldere idee zoog 
allerlei noties die toen gangbaar waren, 
naar zich toe: het ideaalbeeld van rein 
leven, een nieuwe soberheid en een 
nieuwe eerlijkheid, het streven naar de 
verheffing van de werkende stand door 
vakbeweging en socialisme en bovenal 
het nieuwe, democratische beginsel 
van gelijkheid en gelijkwaardigheid dat 
al een zekere soberheid vereist: alle 
mensen kunnen wel gelijk zijn, maar ze 
kunnen niet allemaal tegelijk rijk zijn. 
(8) Al die hoogwiekende gedachten 
moesten uitdrukking vinden in de barse 
eenvoud en de karige perfectie van het 
ontwerp. Dat is verrassend goed gelukt. 
Verrassend des te meer omdat het 
onversierd ontwerp wel gauw aansloeg 
bij een vooruitstrevende, politiek 
geëngageerde en cultureel geïnteres-
seerde voorhoede, maar helemaal niet 
in de smaak viel bij de loontrekkers 
voor wie het allemaal bedoeld was. Die 
moesten worden opgevoed, op allerlei 
terrein, maar ook op het gebied van de 
goede smaak. Terwijl op andere 
gebieden, in de media en de muziek 
bijvoorbeeld, de smaakmakende elites 
niet langer de toon aangaven, kregen 
de welingerichte kringen met hun 

versierverbod in de vormgeving steeds 
meer navolging in steeds bredere kring. 
(9) Laten we bovenaan beginnen, 
sociaal gesproken dan, met de laatste 
catalogus van het meubelbedrijf 
Pastoe. Het is van een haast hemelse 
helderheid, een zuivere volmaaktheid, 
en er is geen krul, geen toefje en geen 
tierelantijn te vinden in al die honderd 
pagina’s kleurendruk. Dat was te ver-
wachten op de bovenste verdieping van 
het Nederlands design. Maar als we 
aan de andere kant instappen, sociaal 
gesproken op de begane grond van de 
Nederlandse woninginrichting, is het 
beeld even ongedecoreerd. Ikea, de 
woninginrichter uit Zweden, trekt 
drommen mensen naar de toonzalen. 
Ook in dit door en door commerciële en 
klantvriendelijke woonparadijs is 
nauwelijks een frutsel, franje of sierrand 
te bekennen. Het kan niet minimaler 
dan bij Ikea. Het versierverbod wordt er 
nageleefd en vindt bij het publiek een 
willig gehoor: driekwart van de Neder-
landers bekijkt de catalogus, 60 procent 
van de gezinnen bewaart hem tot de 
nieuwe verschijnt. De Ikea-catalogus 
wordt jaarlijks verspreid in een oplage 
van 170 miljoen, tweemaal zo veel als 
de Bijbel. 
(10) Het is in de architectuur niet 
anders. Als er al van ornamentiek 
sprake is, dan gaat het om een discrete 
textuur in de huid van het bouwsel, een 
golfje hier, een rand daar of ginds een 
richelmotief. Komt het bij hoge uit-
zondering tot decoratie, dan is die 
meest geometrisch en tot het uiterste 
geabstraheerd. 
(11) Niet iedereen in Nederland mijdt 
ornament en decoratie: Turkse en 
Marokkaanse, Surinaamse en Antil-
liaanse Nederlanders richten hun 
woning heel anders in, met allerhande 
snuisterijen, bric-à-brac en souvenirs 
die herinneren aan het land van her-
komst, aan verre verwanten. Ook leven 
veel jonge en minder jonge Nederlan-
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ders zich nu uit in versieringen – van de 
opperhuid. Deze tatoeages zijn ont-
leend aan een traditioneel, maar 
verloren gewaand, beeldrepertoire: 
doodskoppen, slangen, dolken, een 
bloedend hart, een Japanse krijger of 
een rondborstig naakt. 
(12) Er is nog een ander beeld-
vocabulaire, minstens zo trefzeker en 
minstens zo verbreid. Dat bestaat uit de 
logo’s van bekende merken en be-
roemde sportclubs. Ze zijn even veel-
zeggend en worden even goed begre-
pen als de bidprentjes, heiligenbeelden 
en iconen van weleer. Die ‘brands’ van 
nu verwijzen niet naar het hogere, maar 
wel naar het betere: naar luxe en wel-
stand en naar de overwinnaars in de 
wedstrijd. Iedereen begrijpt waar het 
logo van ‘Mercedes’ voor staat, of ‘Nike’ 
of ‘Armani’; of wat ‘Ajax’ betekent, of 
‘Maradonna’. Een wereldwijd pantheon 
van commerciële en sportieve iconen 
waarmee mensen kunnen laten zien 
waar ze bij willen horen, dus tot welke 
sociale categorie ze behoren. 

(13) Er bestaat dus welzeker een 
hedendaagse, welhaast universele 
beeldtaal. Maar die beelden worden 
niet geciteerd in architectuur en design. 
Pubers corrigeren dat prompt, op eigen 
initiatief, met posters en knipsels van 
hun idolen aan de muur van hun kamer. 
Sportfans hangen hun klushok vol met 
vlaggen en souvenirs van hun club en 
hun vedette. 
(14) Er zijn nu zo veel nieuwe technie-
ken om afbeeldingen te etsen in beton, 
tegels of steen, dat gebouwen tamelijk 
gemakkelijk te versieren zijn. Met 
gebruiksvoorwerpen is dat nog eens zo 
simpel. En toch blijven de gebouwen en 
de voorwerpen grotendeels zonder 
versiering. Het smaakdictaat dat alle 
decoratie, maar vooral het figuratieve, 
verhalende ornament, verbiedt, geldt 
nog. Waarom het zich zo taai gehand-
haafd heeft, nu al bijna een volle eeuw, 
is een klein raadsel dat de ontwerpers 
zelf nog het best kunnen oplossen. 

 
naar: Abram de Swaan 
uit: NRC Handelsblad, 17 oktober 2009 
 
Abram de Swaan is socioloog en emeritus universiteitshoogleraar aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 
 

einde  

noot 1  Het Bauhaus was een opleiding voor beeldende kunstenaars, ambachtslieden en architecten 

  tussen 1919 en 1933. In de filosofie van het Bauhaus zouden mensen als vanzelf anders gaan 

 leven, meer solidair zijn met elkaar en gelukkig worden zodra ze kunnen wonen in luchtige,  

 zonnige woonblokken zonder enige versiering. De Bauhausstijl heeft wereldwijd navolging  

 gekregen. 
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Correctievoorschrift VWO 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

Pagina: 573Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1001-a-12-1-c 3 lees verder ►►► 
 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 

1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
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oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
scorepunten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te 
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, 
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat 
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal 
scorepunten worden toegekend. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1  Zappen naar een volgend opwindingsmoment 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 2 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 7 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 4 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Hoe meer vrije tijd we hebben gekregen, hoe minder tijd we nemen 

voor rust / Hoe meer vrije tijd de mensen hebben gekregen, hoe 
drukker ze het hebben 2 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

 5 maximumscore 1 
constatering 
 

 6 maximumscore 1 
toelichting 
 

 7 maximumscore 1 
conclusie 
 

 8 B 
 

 9 B 
 

 10 maximumscore 3 
De juiste volgorde is:  
6  4  3  1  2  5 
 
indien alle elementen goed geplaatst 3 
indien een keten van vier opeenvolgende elementen goed 2 
indien een keten van drie opeenvolgende elementen goed 1 
 

 11 C 
  

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 12 maximumscore 2 
Twee juiste argumenten zijn: 
• Zo voorkomen we dat we over vijftig jaar worden geregeerd door de 

economische tijdsdruk 1 
• Zo kunnen we uit de tredmolen van de productie stappen / Er ontstaat 

ruimte voor rust en reflectie 1 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 2 
Woordgroepen die het dwingende karakter tot uitdrukking brengen zijn: 
• “Het regime (van de economische kloktijd)” (regels 214-215) 1 
• “(hoeft te blijven) overgeven aan de eisen (die de economische tijd 

stelt)” (regels 229-231) 1 
 

 15 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• In de tekst wordt bepleit zich af en toe te onttrekken aan de eisen van 

de economische tijd / meer dan nu evenwicht te brengen tussen de 
economische tijd en de natuurlijke tijdservaring 1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 
Opmerking 
Wanneer nuanceringen zoals ‘af en toe’ of ‘meer dan nu’ in het antwoord 
ontbreken, geen scorepunten toekennen. 
 

 16 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Er is pas ruimte voor innerlijke rust / voor reflectie en/of creativiteit, als 

mensen zich niet laten opjagen/regeren door de economische tijd / 
door de externe druk 2 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

 17 B 
 

 18 C 
 

 19 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 20 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is:  
• In tekstfragment 1 wordt een benadering/middel besproken om de 

economische tijdsdruk te reduceren  1 
• In de hoofdtekst wordt bepleit om af en toe helemaal te ontsnappen 

aan de economische tijdsdruk 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden 1 
 
Opmerking 
Aan concrete antwoorden zoals “In tekstfragment 1 wordt het nut van een 
to do-list besproken, terwijl in de hoofdtekst wordt bepleit om meer dagen 
vrij te nemen” geen punten toekennen. 
 
 

Tekst 2  Ornament en smaakdictaat 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 21.1 maximumscore 3 
(invloed culturele elite) 
• De invloed van de smaakbepalende elite op de kunst in het algemeen 

is geminimaliseerd / geheel teruggedrongen / weggevallen 1 
•     een tegenstelling-aanduidend element, bijvoorbeeld: maar 1 
• de invloed op de architectuur was en is nog altijd groot 1 
 

 21.2 maximumscore 2 
(voorschrift) 
• Onder invloed hiervan werden versieringen/ornamenten verboden /  

Het resultaat hiervan was dat versieringen/ornamenten zijn 
uitgebannen 2 

 
 21.3 maximumscore 3 

(ontwikkelingen) 
• een tijdsaanduiding die tevens zorgt voor samenhang tussen het 

voorafgaande en de twee te noemen elementen, bijvoorbeeld: Rond 
1900 hebben twee/enkele ontwikkelingen bijgedragen aan dit 
voorschrift/(smaak)dictaat: 1 

• technische ontwikkelingen / technieken in bouw en meubelmakerij 1 
• sociale ontwikkelingen / huizenbouw voor een grote, onbekende 

gebruikersgroep / social design voor grote groepen arbeiders 1  
 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 21.4 maximumscore 2 
(maatschappelijke tendensen) 
• een relatie-aanduidend element dat zorgt voor samenhang tussen het 

voorafgaande en de te noemen tendensen, bijvoorbeeld: Het 
voorschrift sloot aan bij drie/enkele maatschappelijke tendensen: 1 

• het ideaalbeeld van rein leven / een nieuwe soberheid / een nieuwe 
eerlijkheid 1 

 
 21.5 maximumscore 2 

(vervolg maatschappelijke tendensen) 
• het streven naar de verheffing van de werkende stand (door 

vakbeweging en socialisme) 1 
• het democratische beginsel van gelijkheid en gelijkwaardigheid 1 
 

 21.6 maximumscore 2 
(andere benadering) 
• Enkele bevolkingsgroepen / Allochtonen en jongeren/sportfans 1 
• houden zich niet aan dit smaakdictaat / leven zich uit in versieringen / 

laten zien dat ze een andere smaak hebben / koesteren de 
ornamentiek van merken en sportclubs 1 

 
 21.7 maximumscore 2 

(tegenstelling) 
• een tegenstelling-aanduidend element, bijvoorbeeld: Er is dus een 

tegenstelling / Aan de ene kant … aan de andere kant / Dus … maar 
toch …  1 

• eerste lid tegenstelling, bijvoorbeeld: mensen hebben kennelijk wel 
behoefte aan beeldtaal en versiering / technisch bezien is het goed 
mogelijk om versieringen aan te brengen 1 

 
 21.8 maximumscore 2 

(vervolg tegenstelling en houding auteur) 
• tweede lid tegenstelling: nog steeds geldt het smaakdictaat 1 
• Dit is iets wat de schrijver zeer verwondert / De auteur vraagt zich af 

waarom 1 
 

 21.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 21.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds  
2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score 
bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
 
Schematisch: 
181 - 198 woorden: 0 scorepunten aftrek; 
199 - 203 woorden: 2 scorepunten aftrek; 
204 - 208 woorden: 4 scorepunten aftrek; 
209 - 213 woorden: 6 scorepunten aftrek; 
214 - 218 woorden: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 29 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Joke Hermsen, De Groene Amsterdammer, 4 november 2009 
tekst 2 naar: Abram de Swaan, NRC Handelsblad, 17 oktober 2009 
tekstfragment 1 naar: Ben Tiggelaar, Intermediair, 20 mei 2011 
 

einde  
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VW-1001-a-12-1-c-A*   

  

aanvulling op het correctievoorschrift 2012-1 
 

Nederlands vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen Nederlands vwo zijn vier aanvullingen op het 
correctievoorschrift. 
 
1) Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 1 moet naast het antwoord  
 alinea 2 ook alinea 3 goed gerekend worden. 
 
2) Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 4 ook antwoorden goed 
 rekenen waarin de kandidaat de paradox uitlegt. 
 
3) Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 10 dient de tekst te  
 worden vervangen door: 
 

maximumscore 3 
De juiste volgorde is 6, 4, 3, 1, 2, 5      3 

 
Indien de volgorde niet juist is maar door wegstrepen van één getal  
een verder foutloze reeks ontstaat [voorbeeld 6, 1, 4, 3, 2, 5]   2 

 
Als niet op grond van het voorgaande drie of twee punten kunnen worden  
toegekend maar door het wegstrepen van twee getallen een foutloze  
reeks ontstaat [voorbeeld 6, 1, 4, 3, 5, 2]      1 

 
 
4) Op pagina 6 van het correctievoorschrift, bij vraag 14 moeten  
 de antwoorden “regime” en “eisen” ook goed gerekend worden. 
 
Toelichting: 
Woordgroepen  kunnen ook uit één woord bestaan. 
 
Algemene toelichting: 
Deze aanvulling is noodzakelijk vanwege enkele onvolkomenheden in het CV. Zo leidde 
de instructie bij de volgordevraag ertoe dat een verkeerd geplaatste 1. een ander effect 
had dan een verkeerd geplaatste 5. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om op 
andere onderdelen waarop door docenten vragen werden gesteld, een nadere 
toelichting te geven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de opmerking bij vraag 14. 
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Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands vwo. 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
 
drs H.W. Laan 
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VW-1001-a-12-2-o 

Examen VWO 

2012 
tijdvak 2 

dinsdag 19 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 19 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1  Kwajongens zijn al eeuwen de grootste boeven van  
      allemaal 

 
De tekst ‘Kwajongens zijn al eeuwen de grootste boeven van allemaal’ kan door 
middel van onderstaande kopjes in achtereenvolgens vijf delen worden 
onderverdeeld: 
deel 1: Morele paniek in Nederland 
deel 2: Oorzaken morele paniek 
deel 3: Aanpak indammen morele paniek 
deel 4: Kanttekeningen bij huidige aanpak 
deel 5: Een effectievere aanpak  

1p 1 Boven welke alinea past het kopje ‘Oorzaken morele paniek’ het beste? 
1p 2 Boven welke alinea past het kopje ‘Aanpak indammen morele paniek’ het beste? 
1p 3 Boven welke alinea past het kopje ‘Kanttekeningen bij huidige aanpak’ het 

beste?  
1p 4 Boven welke alinea past het kopje ‘Een effectievere aanpak’ het beste?  

 
In alinea 5 wordt een maatschappelijk verschijnsel besproken dat in alinea 6 
verder wordt geanalyseerd. De structuur van deze analyse kun je weergeven in 
functionele termen. 

3p 5 Neem onderstaand structuurschema over en zet achter de termen de juiste 
inhoudselementen uit alinea 5 en 6. 
 

Te verklaren verschijnsel:  
Oorzaak:  
Twee gevolgen:  
Twee soorten middelen:  

 

 
1p 6 Aan welk van onderstaande elementen wordt in de tekst na alinea 5 verder geen 

aandacht meer besteed? 
A grondbeginselen van de rechtsstaat  
B overgevoeligheid voor onaangepast gedrag  
C proportionaliteit  
 
In alinea 6 en 7 wordt gesproken over migratie en migranten. Het woord migratie 
heeft meerdere betekenissen, onder andere: 
1 verhuizing van het ene naar het andere land of landsdeel 
2 verandering van maatschappelijke status  
3 omruilen van het ene systeem voor het andere  

1p 7 In welke van bovenstaande betekenissen wordt het woord migratie in deze 
alinea’s gebruikt? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C alleen 3 
D 1 en 2 
E 1 en 3 
F 2 en 3 
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Aan het begin van alinea 10 staat: “Met het huidige gebiedsverbod na het 
gooien van bloembollen lijken we terug bij het historische kermisverbod in de 
grote steden rond 1875” (regels 135-138). 

2p 8 Wat is de essentie van de vergelijking tussen het huidige gebiedsverbod en het 
kermisverbod van rond 1875 in alinea 10 tot en met 13? Gebruik niet meer dan 
20 woorden. 
 
In alinea 14 staat: “Tot slot is er bij al die historische gevallen één groot verschil 
tussen het heden en die lange periode voor 1970” (regels 205-207). 

3p 9 Omschrijf wat het grote verschil is tussen die lange periode voor 1970 en het 
heden. Gebruik niet meer dan 25 woorden. 
 
Alinea’s kunnen verschillende functies ten opzichte van elkaar hebben, zoals: 
aanleiding, conclusie, constatering, gevolg, nuancering, samenvatting, 
uitwerking, verklaring, versterking, weerlegging.  

1p 10 Welke functie heeft alinea 7 ten opzichte van alinea 6? 
1p 11 Welke functie heeft het tekstgedeelte van de alinea’s 14 en 15 ten opzichte van 

voorgaande alinea’s?  
 
“De huidige overgevoeligheid voor elke vorm van onaangepast gedrag begint 
zorgelijke afmetingen aan te nemen” (regels 59-62). 

3p 12 Noem drie gevolgen van deze overgevoeligheid die volgens de tekst onwenselijk 
zijn.  
 
In de tekst staat een tegenstelling centraal tussen het standpunt van de auteur 
en de zienswijze die in de media en in politieke kringen geventileerd wordt.  

3p 13 Formuleer in eigen woorden het standpunt van de auteur zoals dat in deze tekst 
naar voren komt. Gebruik niet meer dan 30 woorden. 
 

1p 14 Welke bewering geeft het beste het tekstdoel weer? 
De tekst heeft tot doel de lezers 
A te informeren over de oorzaken en gevolgen van jeugdige baldadigheid. 
B te verklaren waarom men vroeger niet zoveel last had van baldadigheid.  
C toe te lichten waarom de huidige morele paniek wel begrijpelijk is.  
D uit te leggen waarom de huidige aanpak van baldadigheid onverstandig is. 
 

1p 15 Welke van onderstaande uitspraken geeft de hoofdgedachte van de tekst het 
beste weer? 
A De gevoeligheid voor baldadigheid vraagt om een debat over morele 

waarden en een nieuw zedelijkheidsbesef tussen politiek en burgers.  
B De huidige repressie richt zich ten onrechte op relatief onschuldige 

wetsovertredingen in plaats van op zware criminaliteit. 
C Door meer oog te hebben voor wat mensen willen, kan de politiek 

geweldsuitbarstingen voorkomen. 
D Meer evenwicht tussen plicht, moraal en de vrijheid van mensen is het beste 

antwoord op jeugdcriminaliteit.  
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De titel van de tekst luidt: ‘Kwajongens zijn al eeuwen de grootste boeven van 
allemaal’. 

1p 16 Welke uitspraak over de titel is juist?  
De titel  
A geeft de strekking van de tekst als geheel goed weer.  
B spot met de heersende mening over afwijkend gedrag. 
C stelt criminaliteit en baldadigheid ten onrechte op één lijn. 
D vat de mening van de auteur over jeugdcriminaliteit samen. 
 

1p 17 Hoe kan een kritische lezer de argumentatie in de alinea’s 10 tot en met 13 
kenschetsen? 
Als een 
A cirkelredenering. 
B onjuist oorzakelijk verband. 
C overhaaste generalisatie. 
D verkeerd beroep op autoriteit. 
 
In de tekst wordt met regelmaat gebruik gemaakt van argumentatie.  

1p 18 Van welk type argumentatie wordt er voornamelijk gebruikgemaakt?  
Van argumentatie op basis van 
A autoriteit en oorzaak–gevolgrelaties. 
B morele argumenten en voorbeelden. 
C oorzaak–gevolgrelaties en vergelijkingen.  
D vergelijkingen en voor- en nadelen. 
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tekstfragment 1 
 
 
Strafrechtelijke handhaving is in essentie achteraf en repressief. Wij zijn de 
spreekwoordelijke putdempers in een tijd waarin de samenleving steeds minder 
verdronken kalveren accepteert.  
De moderne burger ziet het strafrecht liefst als water uit de kraan vloeien: overal 
en altijd, wanneer hij dat zelf wenselijk vindt. Maar de leverancier van dat water 
moet zo zijn eigen afwegingen maken, ingegeven door de absolute 
mogelijkheden en onmogelijkheden in termen van wet en recht en de 
toegemeten capaciteit als het gaat om het aanbod van handhaving. 
Desniettegenstaande moeten we vaststellen dat de politiek − aan beide kanten 
van het ideologische spectrum − de verwachtingen over wat het strafrecht aan 
de veiligheid kan bijdragen, verder opschroeft. Maar het is een idee-fixe om het 
strafrecht te zien als de gereedschapskist voor de samenleving.  
Het is niet zo, dat problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen zodra er meer 
en harder gestraft wordt. Pesten via MSN, wildplassen, vechtpartijtjes op school, 
spijbelen, dreigtweets: het zijn allemaal zaken waarvoor het strafrecht kán 
worden ingeschakeld en soms ook daadwerkelijk wórdt ingeschakeld. 
Tegelijkertijd moge duidelijk zijn, dat politie en Openbaar Ministerie hier 
hoogstens bezig zijn met symptoombestrijding. Als jongeren het volkomen 
normaal vinden om bij een verschil van mening tegen elkaar te roepen: “Ik sla 
jou kapot!” en daar thuis noch op school tegen wordt opgetreden, dan zal het 
bestraffen van dreigtweets daar weinig aan veranderen. Het wordt dan een loze 
normbevestiging, illusoir van karakter, niet herkenbaar. 
 
naar: Harm Brouwer, voorzitter van het College van procureurs-generaal 
uit: http://www.om.nl/actueel-0/toespraken/@154809/harm_brouwer_t_g_v/ 
 
 
 

2p 19 Noem twee overeenkomsten tussen de zienswijze zoals verwoord in de tekst en 
die in tekstfragment 1. 
 
 
Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 2  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vormt  
   een ernstige inbreuk op de democratie 

 
19p 20 Maak een samenvatting in correct Nederlands van maximaal 220 woorden van 

de tekst ‘Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vormt een ernstige 
inbreuk op de democratie’. Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is 
voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent.  
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
− welke constatering ten aanzien van het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens wordt gedaan en welk standpunt daarover wordt ingenomen; 
− waarom het leidend principe van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens onwenselijke consequenties heeft; 
− wat de overeenkomst en het verschil is tussen de besproken 

rechtssystemen;  
− waarom het leidend principe van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens botst met de Nederlandse democratie en de Nederlandse grondwet; 
− welke aanbevelingen daaraan worden verbonden.  
 
 
 
 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Tekst 1  
 

Naar aanleiding van een reeks van incidenten in het najaar van 2010 ontspon zich een 
polemiek over de manier waarop met crimineel gedrag omgegaan moet worden.  
Henri Beunders, hoogleraar Geschiedenis, Media en Cultuur aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, schreef als bijdrage aan de publieke discussie hierover onderstaande tekst. 
 
Kwajongens zijn al eeuwen de grootste boeven van allemaal 
 
(1) Het lijkt wel alsof er een ware golf 
van morele paniek door de Lage 
Landen spoelt − paniek over elke vorm 
van agressie, of die nu fysiek is of 
slechts verbaal. En al bijna even 5 
paniekerig klinken de oplossingen die 
worden aangedragen, variërend van 
repressie en inzet van politie en 
camera’s tot wijkverbod en tv-verbod. 
Angst en boosheid lijken alom aan-10 
wezig en komen in steeds extremere 
bewoordingen tot uiting. 
(2) Kranten kopten pas geleden met 
‘Straattuig heer en meester in Gouda’. 
Wat was er aan de hand? Jongetjes 15 
van een jaar of tien hadden bloem-
bollen gegooid naar een wijkteam dat 
die bloembollen juist ter meerdere eer 
en glorie van deze ‘prachtwijk’ in de 
grond wilde planten. De hele politiek 20 
viel erover en er kwam een spoed-
debat. Onlangs was er in Amsterdam 
Zuidoost een dodelijke schietpartij. 
Kranten openden op maandag met 
‘Zuidoost “jungle van misdaad”’. Het 25 
slachtoffer was de eerste geweldsdode 
die dit jaar in de Bijlmer viel.  
(3) In politieke kring, maar ook in het 
maatschappelijk debat is er in toe-
nemende mate aandacht voor geweld 30 
en de manier waarop geweld nog ver-
der kan worden ingedamd. De minister 
van Veiligheid en Justitie wil nu zelfs 
een nationale database van mensen die 
in aanraking zijn geweest met de politie 35 
en er gaan stemmen op die pleiten voor 
de oprichting van een Nationale Politie. 
In werkelijkheid heeft de politie ware 
criminelen al sinds jaar en dag perma-

nent in het vizier en met name de 40 
laatste jaren zijn er natuurlijk ook al met 
succes de nodige maatregelen ge-
nomen om de criminaliteit terug te 
dringen. Uit onderzoek blijkt dat geweld 
afneemt, maar de opwinding erover 45 
neemt alleen maar toe. 
(4) De kleine criminaliteit − een fiets of 
een fles drank jatten − is van een 
andere orde dan georganiseerde crimi-
naliteit met liquidaties op de stoep. 50 
Maar het is niet de zware criminaliteit 
die de Nederlandse burgerij in de af-
gelopen anderhalve eeuw, zeg sinds de 
afschaffing van de doodstraf in 1870, 
het meest in beroering heeft gebracht. 55 
Het was altijd ‘de baldadigheid’ van 
vooral de jeugd, die tot luid geroep om 
een harde aanpak leidde.  
(5) De huidige overgevoeligheid voor 
elke vorm van onaangepast gedrag 60 
begint zorgelijke afmetingen aan te 
nemen. Is de volgende die een verbod 
krijgt opgelegd − voor straat, wijk, stad, 
land en tv − iemand die een voor meer-
dere interpretaties vatbaar gebaar 65 
maakt naar een voorbijganger op 
straat? Hoe zich zoiets nog zou ver-
houden tot de grondbeginselen van de 
rechtsstaat of de proportionaliteit van 
de strafmaat, daarover heeft niemand 70 
het.  
(6) Het komt in de kern hierop neer: in 
tijden van migratie waarbij veel mensen 
op nieuwe sociale posities binnen de 
maatschappij terechtkomen, raakt de 75 
burgerij in paniek. De mensen voelen 
zich omsingeld en in deze bedreigende 
sfeer proberen ze direct op alle moge-
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lijke manieren de afstand tot ‘de ander’ 
te bewaken, te markeren, te herstellen. 80 
Kan het niet met het aanbrengen van 
parfum, een bekakte stem of andere 
kledij, dan worden hardere maatregelen 
getroffen om het aloude sociale 
mechanisme van in- en uitsluiting − wij 85 
versus zij − effectief te maken. Van 
oudsher waren Tucht en Orde de 
middelen om deze burgerlijke moraal te 
handhaven. Dat uitte zich in allerlei 
gebods- en verbodsbepalingen voor op 90 
straat en in de rest van het maatschap-
pelijke leven was er periodiek een 
enorme kracht om te komen tot een 
‘beschavingsoffensief’, zoals het na 
1870 ging heten.  95 
(7) In Nederland is al die angst en 
afkeer van het ‘baldadige gepeupel’ 
vanaf ongeveer 1870 zo sterk geweest, 
omdat het land economisch en techno-
logisch razendsnel in beweging kwam 100 
na een eeuw van stilstand. Ja, alles en 
iedereen kwam in beweging en eiste 
zijn plek en zijn eigen vrijheid op. Dat 
was in de Provotijd rond 1965 niet 
anders, met die almaar groeiende 105 
stroom studenten. En het werd nadien 
ook niet anders met al die stromen 
asielzoekers en immigranten, soms ter 
grootte van het aantal inwoners van 
een stad als Alkmaar per jaar.  110 
(8) Om de toenemende baldadigheid te 
lijf te gaan, wordt in dit tijdsgewricht 
alom gevraagd naar verboden, 
repressie en segregatie. De staats-
secretaris wil bijvoorbeeld al die ‘rel-115 
jongeren’ van het slag bloembollen-
gooiers voortaan een nachtje in de cel 
laten doorbrengen. In ingezonden brie-
ven gaan de eisen verder: avondklok, 
tuchthuis, meer blauw op straat, pas-120 
poort afpakken. Of: “Open en bloot 
taakstraffen laten uitvoeren op straat.  
In herkenbare kleding en zonder petje.” 
(9) Als dit de straf is voor bloembollen 
gooien, wat wordt dan de straf voor 125 
moord en doodslag? Echte deportatie, 
herinvoering van lijfstraffen, de dood-

straf? De roep erom kan niet lang meer 
uitblijven. En zo haken we weer aan bij 
die lange Nederlandse obsessie voor 130 
Tucht en Orde, die eigenlijk direct na de 
afschaffing van de doodstraf in 1870 
begon en nu al weer enige decennia 
aan kracht wint.  
(10) Met het huidige gebiedsverbod na 135 
het gooien van bloembollen lijken we 
terug bij het historische kermisverbod in 
de grote steden rond 1875. Na 1860 
bonden bestuurders de strijd aan met 
de jaarlijkse septemberkermissen in de 140 
steden: een soms wel twee weken aan-
houdende combinatie van een bont 
circus en de huidige Koninginnedag. 
Elke dag begon om twaalf uur en 
eindigde na middernacht met zingende 145 
en hossende mensen door de straten.  
(11) De gegoede burgerij begon daar 
op een gegeven moment tegen te 
protesteren en met succes. De regels 
werden jaar na jaar aangescherpt. Zo 150 
stelde het gemeentebestuur in Den 
Haag in 1874: “Bedelarij zal ten streng-
ste worden geweerd (...). Kinderen 
beneden de zestien jaren mogen op 
straat niet zingen, dansen of kunsten 155 
maken.” Enkele jaren daarop werd het 
‘trekken door de stad’ verboden en 
mocht er ook in etablissementen geen 
muziek meer worden gemaakt. Wat zich 
vervolgens afspeelde, laat zich raden: 160 
oproer en daarop volgend hard in-
grijpen door de politie. 
(12) De vraag is welke gevolgen al die 
verboden van toen hadden. Het is waar, 
de criminaliteitscijfers waren in de 165 
daaropvolgende periode historisch laag. 
Politie was nauwelijks nog nodig. Het 
addertje onder het gras: met dit 
‘stadsverbod’ werden de mensen in 
feite teruggedreven in hun wijken. Ook 170 
daar werd straatvertier verboden met 
als gevolg meer repressie, in bijvoor-
beeld Amsterdam uitmondend in het 
Palingoproer in 1886. In die tijd leefde 
de grote massa, zeker in crisistijden, op 175 
straat of in de kroeg. Voor wat extra 
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vertier, gratis bovendien, spande men 
in de Jordaan een draad over de 
gracht, hing er een levende paling aan 
en liet kandidaten in een roeibootje 180 
onder de paling door varen. Wie de 
paling wist te pakken, had gewonnen. 
De meeste deelnemers duikelden zelf 
het water in, lachen dus. Maar het was 
verboden, dus een agent probeerde de 185 
draad door te knippen. De gezags-
handhaver werd een portiekkelder in 
geduwd en het Palingoproer brak uit. 
Het leger schoot erop los met 26 doden 
en 140 gewonden als gevolg. 190 
(13) Dit oproer was, zoals bijna elk 
grootschalig oproer, uniek in zijn soort 
maar wel met algemene kenmerken: 
vaak vormden ‘afgepakte pleziertjes’ of 
loonsverlaging de directe aanleiding. 195 
Samen met algehele politieke frustratie 
vormt zoiets een explosief goedje. 
Betekent het nu alom geëiste devies 
van ‘iedereen terug in zijn hok, mond 
houden en tevreden wezen’ niet, net als 200 
in die eeuw tussen 1870 en 1970, een 
grotere kans op periodieke gewelds-
uitbarstingen van beduidend grotere 
omvang dan het bloembollengooien?  
(14) Tot slot is er bij al die historische 205 
gevallen één groot verschil tussen het 
heden en die lange periode voor 1970. 
De oprichting in 1908 van de Tucht-
Unie was − naast invoering van de 
leerplicht − de symbolische uiting van 210 
een breed gevoeld, maar ook breed 
gedragen beschavingsoffensief. Dit 
bleek uiteindelijk te strak aangespan-
nen. De nozems en provo’s stonden in 
de jaren zestig in Amsterdam tegenover 215 
korpschefs die tussen 1945 en 1967 
allen oud-militair waren, met bij-
behorende gezagsopvattingen. In 
reactie op al die Tucht en Orde ont-
stond eind jaren zestig het massale 220 

jongerenprotest dat feitelijk als één 
grote opstand te beschouwen was.  
(15) Ook al is de grote criminaliteit 
sinds de jaren zeventig − met als hoofd-
oorzaak drugs − enorm toegenomen, en 225 
pleit niemand, zoals destijds, ervoor dat 
politie eigenlijk niet nodig is als het 
algehele bestuur maar goed is, het gaat 
wel weer om de kleine criminaliteit, nu 
‘overlast’ gedoopt; en repressie, maat-230 
schappelijk protest of een beschavings-
offensief is nergens te bekennen. 
(16) Wat we nu als oplossing horen, is 
louter geroep om tuchtiging en segrega-
tie: jij daar, wegwezen uit míjn buurt! 235 
Ook de politie, die zich nog altijd het 
beste thuis voelt als ‘dichtbij-politie’ in 
de buurt, is geenszins blij met de 
huidige militarisering van haar corps in 
het kader van het streven naar een 240 
Nationale Politie.  
(17) Wat is nu wijsheid? Is er een nieuw 
moreel reveil nodig, vol opbouwende 
disciplinering van sport en spel, ander 
‘veredeld volksvermaak’, en daarover-245 
heen een nieuw ‘zedelijkheidsbesef’? 
Met 600.000 evenementen per jaar lijkt 
er wel genoeg vertier, al dan niet van 
de veredelde soort. Het antwoord kan 
liggen in meer wijkgebonden activi-250 
teiten, stages die de jongeren ver-
trouwd kunnen maken met werk, het 
bevorderen van jeugdbewegingen en 
wellicht de invoering van een ‘sociale 
dienstplicht’ om ‘de ander’ beter te 255 
leren kennen en te helpen. Idealiter is 
er een gezonde verhouding tussen wat 
elk individu moet, mag, kan en wil. Als 
die, zoals nu, uit balans raakt, zal de 
kans op onvoorspelbare gewelds-260 
uitbarstingen toenemen. Het zoeken 
naar die balans lijkt mij een geschikter 
onderwerp voor een spoeddebat dan 
een debat over enkele baldadige 
bloembollengooiers. 265 

 
naar: Henri Beunders  
uit: NRC Handelsblad, 20 november 2010 
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Tekst 2 
 

Thierry Baudet, jurist aan de Universiteit Leiden, heeft een reeks publicaties verzorgd 
waarin hij vraagtekens zet bij de werkwijze van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens. Onderstaande tekst is er een uit die reeks.  
 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vormt een 
ernstige inbreuk op de democratie 

 
(1) Het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens in Straatsburg heeft zich 
de afgelopen jaren ontpopt tot een alles 
verslindend monster dat zonder enige 
legitimiteit talloze nationale wetten en 
regelingen buiten werking stelt. 
Democratisch tot stand gekomen asiel- 
en immigratiebeleid, de reikwijdte van 
de vrijheid van godsdienst, eventuele 
grenzen aan de vrijheid van menings-
uiting: dit alles kan in laatste instantie 
niet meer door de Tweede Kamer − en 
daarmee door de Nederlandse bevol-
king − worden bepaald. Hetzelfde geldt 
voor regelgeving voor huiszoeking en 
politieverhoor en voor de inrichting van 
het openbaar onderwijs. Het Hof in 
Straatsburg beslist. 
(2) Opgericht in 1950 als ultieme 
controle op misbruik van staatsmacht, 
staat het Europees Hof geheel los van 
de Europese Unie (EU). Het Hof moet 
dan ook niet verward worden met het 
Hof van Justitie van de EU, dat ge-
vestigd is in Luxemburg en toeziet op 
naleving van Brusselse regelgeving. 
Bovendien bepaalt het Europees Hof 
zelf welke landen het toelaat, los van 
de EU. Inmiddels telt het 47 lidstaten, 
waaronder ook niet-Europese staten 
zoals Rusland. Nederland behoort tot 
de oprichters, hoewel toenmalig 
minister-president Drees er een over-
tuigd tegenstander van was. Al snel 
bleek dat wat Drees vreesde waarheid 
werd: het Hof wilde veel meer zijn dan 
alleen de beloofde ultieme controle. Het 
ging zich bemoeien met van alles en 
nog wat − maar bleek volstrekt 

incapabel om iets te doen tegen het 
enige echt bloedige misbruik van 
staatsmacht op het Europese continent 
sedert de Tweede Wereldoorlog: de 
etnische zuiveringen in voormalig 
Joegoslavië.  
(3) Het Europees Hof beperkt zich naar 
eigen zeggen tot de ultieme grenzen 
van de rechtvaardigheid, maar toetst in 
feite al het bestaande recht aan de 
eigen opvattingen. Dit is een onvermij-
delijk gevolg van de vaagheid van de 
‘fundamentele rechten’ die in het 
Europees mensenrechtenverdrag zijn 
vastgelegd. De centrale denkfout is dat 
universele principes van rechtvaardig-
heid geen van tijd en plaats afhanke-
lijke interpretatie zouden vergen. Maar 
dat is nu juist wél het geval. ‘Recht op 
leven’ bijvoorbeeld, wat betekent dat in 
de praktijk? Gaat het daarbij om een 
verbod op abortus en euthanasie? Een 
verbod op de doodstraf? In elk geval 
zou recht op leven gratis gezondheids-
zorg en gratis medicijnen voor iedereen 
moeten betekenen, zoals socialisten 
terecht betogen. Maar vereist recht op 
leven bij nadere beschouwing niet ook 
dat de Staat eenieder primaire levens-
behoeften zoals voedsel en een dak 
boven het hoofd garandeert? Iemand 
laten doodhongeren of bevriezen op 
straat zonder hulp te bieden, staat 
immers gelijk aan moord. Of neem het 
verbod op discriminatie. Zou dat niet tot 
een verbod op studentenverenigingen 
moeten leiden? Vele daarvan laten 
alleen mannelijke leden toe, of juist 
alleen vrouwelijke leden. En zou het 
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verbod op discriminatie niet moeten 
betekenen dat alle erfelijke monarchie-
en worden afgeschaft? Omdat geen 
enkel mens helemaal gelijk is aan een 
ander, is het discriminatieverbod in 
theorie eindeloos in zijn toepassing. 
Vanuit juridisch oogpunt moeten we dus 
constateren dat hoe ‘fundamenteel’ de 
beginselen achter deze ‘mensen-
rechten’ misschien ook zijn, hun 
betekenis in de praktijk volkomen 
onduidelijk is.  
(4) Vanuit bestuurlijk oogpunt bezien 
geldt dat wie de macht heeft te bepalen 
wat een ‘fundamenteel recht’ in de 
praktijk precies betekent, de macht 
heeft om zijn politieke opvattingen op te 
leggen aan anderen. Dat blijkt uit de 
situatie in de Verenigde Staten, waar 
benoemingen van rechters bij het 
Supreme Court1) in de praktijk politieke 
benoemingen zijn. Deze rechters 
kunnen immers via hun jurisprudentie 
doorslaggevende politieke uitspraken 
doen op het gebied van nationale 
veiligheid (praktijken op Guantánamo 
Bay als martelingen kwalificeren), 
ethiek (abortus en euthanasie toestaan 
of juist verbieden), strafrecht (de dood-
straf toestaan of verbieden), immigratie 
(uitzetting van asielzoekers toestaan of 
verbieden) en internationaal recht (wel 
of niet constitutioneel verklaren van 
verdragen). Amerikaanse presidenten 
die nieuwe rechters mogen kandideren, 
kiezen rechters uit met opvattingen die 
stroken met die van henzelf. De 
Senaat, die de benoemingen van de 
rechters moet bekrachtigen, kan dwars 
gaan liggen wanneer die in meerder-
heid een andere politieke opvatting 
heeft. Bovendien staat in de VS tegen-
over het Supreme Court altijd nog de 
wetgever, die tegenwicht kan bieden. 
Checks and balances noemen de 
Amerikanen dat: de ene macht houdt de 
andere in bedwang.  
(5) Als de uitspraken van het Ameri-
kaanse Supreme Court ook zouden 

doorwerken in Canada, Mexico, 
Guatamala en Venezuela, zou de 
situatie niet meer te overzien zijn. En 
dat is precies het geval met het Euro-
pees Hof: uitspraken werken in de 
praktijk door in 47 landen. Er is geen 
wetgever in Europa die de interpretatie 
van grondrechten door het Europees 
Hof kan bijsturen met nadere juridische 
bepalingen. In Europa bewaakt 
niemand de bewaker. 
(6) Je kunt er echter ook voor kiezen 
om rechters überhaupt geen grond-
rechten te laten toetsen. Dat is de aan-
gewezen manier om politisering van het 
recht te ondervangen. Van oudsher is 
dat dan ook de benadering van de 
Nederlandse Grondwet geweest. Wij 
kennen het ‘toetsingsverbod’ (artikel 
120 Grondwet) dat een direct beroep 
door burgers op hun grondrechten voor 
de rechter onmogelijk maakt. De ge-
dachte is dat het politieke gezag bij de 
Tweede Kamer hoort te liggen en dat 
de Nederlandse rechter zich niet heeft 
uit te spreken over de − per definitie 
politieke − interpretatie van die vage 
grondrechten. De Nederlandse wet-
gever heeft er dus voor gekozen om 
grondrechten te zien als ‘handleiding’ 
voor de wetgever en ze niet als ‘troef-
kaarten’ in de handen van burgers of 
rechters te geven om via ondemocra-
tische weg hun opvattingen alsnog te 
realiseren. 
(7) In strijd met de oorspronkelijke 
gedachte van onze Grondwet is de 
Nederlandse interpretatie van vage 
normen als ‘recht op leven’ en 
‘discriminatieverbod’ tegenwoordig niet 
meer van onze Tweede Kamer afhanke-
lijk − zelfs niet van Nederlandse 
rechters − maar van de stemverhou-
dingen van rechters uit landen als 
Rusland, Roemenië, Turkije, Polen, 
Bulgarije en Litouwen. 
(8) De afgelopen decennia heeft het 
Europees Hof dan ook niet mis te 
verstane politieke uitspraken gedaan. 
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Zo werd in 2007 bepaald dat de 
Somalische asielzoeker Salah Sheekh 
door Nederland niet mocht worden 
uitgezet, omdat uitzetting in de op-
vatting van het Hof schending van zijn 
recht om niet gemarteld te worden zou 
betekenen. Eerder had de Nederlandse 
Immigratie- en Naturalisatiedienst ge-
concludeerd dat niet viel aan te tonen 
dat hij inderdaad gevaar liep. Met een 
beroep op ‘mensenrechten’ wordt hier 
dus ingegrepen in ons nationale 
immigratiebeleid, tot stand gekomen na 
uitvoerig publiek debat en gesanctio-
neerd door het democratisch gekozen 
parlement. In aansluiting op deze zaak 
werd op 20 juli 2010 bepaald dat een 
Libische asielzoeker die door de 
Algemene Inlichtingen- en Veiligheids-
dienst en later door de Nederlandse 
regering en de rechter is aangemerkt 
als gevaar voor de nationale veiligheid 
wegens actieve participatie in een 
jihadnetwerk, toch niet kon worden 
uitgezet omdat hem in Libië wellicht 
martelingen zouden wachten. De 
voorbeelden zijn eindeloos. Denk aan 
de zaak van Lautsi versus Italië, waarin 
het Hof in eerste instantie besliste dat 
aan de muur hangende kruisbeelden in 
schoolgebouwen in Italië strijdig zouden 
zijn met het grondrecht op ‘vrijheid van 
religie’ aangezien het redelijk is een 
kruisbeeld met het katholicisme te 
verbinden. Om die reden werd Italië 
veroordeeld tot het betalen van schade-
vergoeding wegens ‘immateriële 
schade’.  
(9) Democratie veronderstelt soeverei-
niteit: zonder soevereiniteit kan het 
gekozen parlement niets ondernemen. 

Door onze soevereiniteit via het Euro-
pees Hof aan de wilgen te hangen, 
heeft er bestuurlijk gezien een ernstige 
inbreuk op onze democratie plaats-
gehad. Bovendien is het een van de 
belangrijkste juridische uitgangspunten 
van de rechtsstaat dat de Tweede 
Kamer over de nationale grondrechten 
gaat; het nationale recht kan niet zo-
maar aan de hand van allerlei vage 
beginselen door een stel buitenlandse 
rechters van tafel worden geveegd. 
Niemand zou het accepteren als 
Vlaamse rechters ineens in Nederland 
recht kwamen spreken − waarom 
zouden we de rechtsmacht van het 
Europees Hof dan wél accepteren? 
(10) Bescherming van rechtsstaat en 
democratie vereist dus dat het Euro-
pees Hof een radicale koerswijziging 
ondergaat. De overgrote meerderheid 
van de zaken waarin het zich vandaag 
de dag mengt, zou het moeten afdoen 
als ‘variabel naar nationale voorkeuren’. 
Het Hof zou slechts in het geweer 
moeten komen bij extreme verschrik-
kingen, van het soort dat doet denken 
aan ’40-’45 (in welk geval het naar alle 
waarschijnlijkheid overigens volstrekt 
machteloos zal staan, denk aan voor-
malig Joegoslavië). Volgt het Hof deze 
koerswijziging niet, dan heeft het Hof 
geen bestaansrecht. Verspreiding van 
natuurrechtelijke morele principes via 
de mensenrechtendiplomatie blijft een 
prima zaak, zolang we maar niet de fout 
begaan die waarden juridisch te codifi-
ceren en centraal op te leggen. De 
intolerantie en beknelling van culturele 
diversiteit die dat tot gevolg heeft, kan 
daarvan nooit de bedoeling zijn.

 

naar: Thierry Baudet  
uit: NRC Handelsblad, 13 november 2010 
 

noot 1  Het Supreme Court is in de Verenigde Staten het hoogste rechtscollege, vergelijkbaar met het  
 Hooggerechtshof in Nederland. Het Supreme Court behandelt geschillen over de uitleg en  
 grondwettelijkheid van handelingen en van wetten die door het Congres of door afzonderlijke  
 staten ingevoerd zijn. 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 
 
 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 

1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
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oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
scorepunten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te 
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, 
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat 
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal 
scorepunten worden toegekend. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1  Kwajongens zijn al eeuwen de grootste boeven van  
   allemaal 

 
 1 maximumscore 1 

alinea 6 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 8 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 9 
 

 4 maximumscore 1 
alinea 17 
 

 5 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
 
Te verklaren verschijnsel:   overgevoeligheid voor onaangepast gedrag 
Oorzaak: (sociale) migratie / veel mensen op nieuwe  

  posities  
Twee gevolgen: 1) burgerij in paniek / men voelt zich 

omsingeld  
2) de afstand tot ‘de ander’ herstellen 

Twee soorten middelen: 1) groepskenmerken benadrukken (parfum, 
kleding, bekakt praten)  

2) Tucht en Orde / gebods- en verbods-
bepalingen 

 
 
indien 6 elementen juist 3 
indien 5 elementen juist 2 
indien 4 elementen juist 1 
indien 3 elementen of minder juist 0 
 

 6 A 
 

 7 D 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 8 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het kermisverbod laat zien dat een repressief klimaat kan leiden tot 

explosieve situaties / ernstige gevolgen / periodieke uitbarstingen 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

 9 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• In het verleden was er sprake van een beschavingsoffensief dat te 

sterk/stevig werd uitgevoerd / dat tot opstanden leidde 1 
• Nu is dat niet meer het geval / nu is er geen repressie / 

maatschappelijke dwang 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1 
 

 10 maximumscore 1 
uitwerking 
 

 11 maximumscore 1 
nuancering 
 

 12 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste gevolgen zijn (drie van de volgende): 
− De overgevoeligheid leidt ertoe dat men grijpt naar door paniek 

ingegeven oplossingen (zoals inzet van politie en camera’s en wijk- en 
tv-verbod).  

− De overgevoeligheid kan leiden tot straffen die niet meer in proportie 
zijn. 

− De overgevoeligheid brengt indirect de grondbeginselen van de 
rechtsstaat in gevaar. 

− De overgevoeligheid leidt tot repressie met mogelijk gewelddadige 
reacties. 

− De overgevoeligheid richt de publieke aandacht op relatief onschuldige 
wetsovertredingen. 

 
per juist gevolg 1 
 
Opmerking 
Geen punten toekennen aan antwoorden die bestaan uit concrete 
voorbeelden, zoals ‘camera’s in de wijk’ of ‘meer politie-inzet’.  
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 602Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1001-a-12-2-c 7 lees verder ►►► 
 

 
 

 13 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Tegenwoordig wordt overdreven gereageerd op elke vorm van 

onaangepast gedrag / op baldadigheid van de jeugd / op kleine 
criminaliteit  1 

• De overdreven reacties kunnen leiden tot repressie en gewelddadig 
protest 1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden  1 
 
of 
 
• De geschiedenis leert dat baldadigheid, door kwajongens gepleegd, 

niet met buitensporige maatregelen beantwoord moet worden 1 
• want overdreven reacties leiden tot uitbarstingen van volkswoede 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden  1 
 

 14 D 
 

 15 D 
 

 16 B 
 

 17 C 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste overeenkomsten zijn (twee van de volgende): 
− In het fragment wordt normvervaging genoemd als één van de 

oorzaken. In de tekst wordt gesproken over een verstoorde verhouding 
tussen plicht, moraal en vrijheid. De normvervaging past daar helemaal 
binnen.  

− In het fragment wordt benadrukt dat normhandhaving door middel van 
sanctionering alleen een idee-fixe is. In de hoofdtekst wordt gesteld dat 
sancties wellicht op korte termijn positief effect hebben maar op 
langere termijn tot geweld zullen leiden. 

− In beide teksten komt naar voren dat de politiek te veel oog zou 
hebben voor oplossingen die komen van de kant van het strafrecht / 
dat de politiek zwaardere straffen eist. 

 
per juiste overeenkomst 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Tekst 2  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vormt  
   een ernstige inbreuk op de democratie 

 
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 20.1 maximumscore 2 
(constatering en standpunt auteur) 
• Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt nationale wetten 

en regelingen buiten werking 1 
• en vormt een ernstige inbreuk op de democratie 1 
 

 20.2 maximumscore 1 
(leidend principe) 
• Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat uit van het 

Europees Mensenrechtenverdrag / van de fundamentele rechten van 
de mens 1 

 
 20.3 maximumscore 5 

(consequenties leidend principe) 
• relatie-aanduidend element, bijvoorbeeld: maar/echter / in die situatie 1 
• Wat een fundamenteel recht is, 1 
• is in de praktijk volkomen onduidelijk / vergt een van tijd en plaats 

afhankelijke interpretatie  1 
• Wie de macht heeft om te bepalen wat een ‘fundamenteel recht’ in de 

praktijk precies betekent, 1 
• heeft de macht zijn politieke opvattingen op te leggen aan anderen 1 
 

 20.4 maximumscore 2 
(belangrijkste overeenkomst rechtssystemen) 
• De belangrijkste overeenkomst tussen het Amerikaanse rechtssysteem 

en het Europees Hof is de macht van de rechters 1 
• Die kunnen bepalen wat een ‘fundamenteel recht’ in de praktijk precies 

betekent / Die kunnen politieke uitspraken doen op allerlei gebieden 1 
 

 20.5 maximumscore 3 
(belangrijkste verschil rechtssystemen) 
• tegenstelling-aanduidend element ten opzichte van het voorafgaande, 

bijvoorbeeld: Het verschil is dat / maar 1 
• in Amerika kan de Senaat (die de benoemingen van de rechters moet 

bekrachtigen) dwarsliggen / kan de wetgever tegenwicht bieden / houdt 
de ene macht de andere in bedwang (checks and balances) 1 

• in Europa bewaakt niemand de bewakers / is er geen wetgever die (de 
interpretatie van grondrechten door) het Hof kan bijsturen 1 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 604Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1001-a-12-2-c 9 lees verder ►►► 
 

 
 

 20.6 maximumscore 4 
(strijdigheid met de Nederlandse democratie en grondwet) 
• In Nederland is het parlement soeverein 1 
• Uitspraken van het Europees Hof tasten die soevereiniteit aan 1 
• In Nederland gaat de Tweede Kamer over de nationale grondrechten 1 
• en buitenlandse rechters hebben daar geen zeggenschap over 1 
 
Opmerking 
Niet goed is: In Nederland ligt het politieke gezag bij de Tweede Kamer, of:  
De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen om grondrechten te zien 
als ‘handleiding’ voor de wetgever.  
 

 20.7 maximumscore 2 
 (aanbevelingen) 
• Het Europees Hof moet een radicale koerswijziging ondergaan: 1 
• het moet slechts in het geweer komen bij extreme verschrikkingen / 

extreme vormen van machtsmisbruik 1 
 

 20.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 20.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 22 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een 
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de 
opdracht is 0 scorepunten. 
 
Schematisch: 
221 - 242 woorden: 0 scorepunten aftrek; 
243 - 247 woorden: 2 scorepunten aftrek; 
248 - 252 woorden: 4 scorepunten aftrek; 
253 - 257 woorden: 6 scorepunten aftrek; 
258 - 262 woorden: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Henri Beunders, NRC Handelsblad, 20 november 2010 
tekst 2 naar: Thierry Baudet, NRC Handelsblad, 13 november 2010 
tekstfragment 1 naar: Harm Brouwer, http://www.om.nl/actueel-0/toespraken/@154809/harm_brouwer 

_t_g_v/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  
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VW-1001-a-11-1-o 

Examen VWO 

2011 
tijdvak 1 

maandag 16 mei 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 

tevens oud programma Nederlands 

 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 20 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1  Pleidooi voor onzekerheid 

 
1p 1 Welke omschrijving geeft het meest duidelijk weer wat met ‘de zoekende 

spreker’, genoemd in de eerste alinea, wordt bedoeld? 
De zoekende spreker zoekt in het debat 
A een stevige confrontatie met tegenstribbelende opponenten om zo de kracht 

van de eigen doordachte redenering te laten zien.  
B naar een verfijning van de argumentatie om zo beter zicht te krijgen op eigen 

standpunten en die van de opponenten.  
C naar passende formuleringen voor vaststaande opvattingen en ideeën om 

daarmee opponenten van hun ongelijk te overtuigen.  
D twijfels in de argumentatie van de ander waarmee hij de visie van zijn 

opponenten onderuit kan halen.  
 
De tekst kan door middel van onderstaande kopjes in achtereenvolgens vier 
delen worden onderverdeeld: 
Deel 1: Afbrokkeling van nuance en onzekerheid in het publieke debat 
Deel 2: Het indirecte effect van de veeleisende kiezers op het debat 
Deel 3: Verkeerde voorstelling van en belemmeringen voor het debat 
Deel 4: De weg naar een beter debat 

1p 2 Bij welke alinea begint deel 2?  
A alinea 3 
B alinea 4 
C alinea 5 
D alinea 6 
 

1p 3 Bij welke alinea begint deel 3?  
A alinea 7 
B alinea 8 
C alinea 9 
D alinea 10 
 

1p 4 Bij welke alinea begint deel 4?  
A alinea 11 
B alinea 12 
C alinea 13 
D alinea 14 
 
“Het lijkt er soms zelfs op dat de stelling van de Pruisische generaal Clausewitz 
‘Oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen’ omgedraaid wordt 
en dat de politiek – en in bredere zin het debat – wordt gezien als de 
voortzetting van de oorlog met andere middelen.” (regels 32-39) 

1p 5 Welke tekortkoming in politieke debatten kan uit deze zin worden afgeleid? 
Uit deze zin kan worden afgeleid dat in politieke debatten 
A te vaak onjuiste feiten worden ingebracht.  
B te veel de nadruk ligt op onwrikbare opvattingen.  
C te weinig over echte politiek wordt gesproken.  
D te zeer de cultuur van zelfverheerlijking overheerst.  
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2p 6 Welke verandering van het debat heeft plaatsgevonden in de periode van het 
cultuurrelativisme en postmodernisme? Zie alinea 4.  
Gebruik niet meer dan 15 woorden. 
 

2p 7 Welk gesignaleerd verwijt aan het adres van het cultuurrelativisme leidde tot een 
andere houding in het debat? Zie alinea 4.  
Gebruik niet meer dan 15 woorden. 
 
“Het uitgangspunt zou moeten zijn dat een debat ertoe dient om de kwaliteit van 
ons denken naar een hoger niveau te tillen.” (regels 46-50) 

1p 8 Welk uitgangspunt is dan nu veelal gebruikelijk?  
 

3p 9 Leg uit waarom ‘pacificatie’ (regel 153) een belemmering vormt voor het debat. 
Gebruik niet meer dan 20 woorden.  
 

2p 10 Wat zijn, gelet op alinea 10 en 11, de twee belangrijkste belemmeringen voor 
het goede debat?  
 

1p 11 Wat is ten aanzien van het debat volgens Paul Cliteur het voordeel van ‘een 
moreel Esperanto’? Zie alinea 12.  
 

1p 12 Wat is de belangrijkste functie die alinea 10 heeft ten opzichte van de 
omringende tekst? Kies uit: deel van een opsomming, gevolg, oorzaak, 
tegenstelling, verklaring, weerlegging.  
 

1p 13 Wat is de belangrijkste functie die alinea 13 heeft ten opzichte van de 
omringende tekst? Kies uit: advies, oorzaak, tegenstelling, uitwerking, 
verklaring, voorbeeld.  
 

1p 14 Wat is de belangrijkste functie die alinea 14 ten opzichte van de overige tekst 
heeft?  
Kies uit: aanbeveling, samenvatting, uitwerking, tegenstelling, verklaring, 
voorwaarde.  
 
“Wat ik me nu afvraag, is of de richting waarin het publieke debat zich in 
Nederland ontwikkelt de biotoop oplevert waarin mijn zoekende spreker het best 
gedijt.” (regels 16-20) 

1p 15 Levert deze richting de gewenste biotoop op? 
A Ja, want het huidige publieke debat wordt veelal gedomineerd door naar 

fijnzinnigheid en nuance strevende sprekers.  
B Ja, want het huidige publieke debat wordt veelal gevoerd door stoutmoedige 

politici die principes in twijfel durven te trekken.  
C Nee, want het huidige publieke debat wordt gedomineerd door al te 

doelgerichte, weinig diepgang zoekende debaters.  
D Nee, want het huidige publieke debat wordt geleidelijk aan rauwer en 

agressiever van toonzetting. 
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1p 16 Met welk argument dat kan worden afgeleid uit alinea 13, keert de schrijver zich 
tegen het hanteren van principes in het debat? 
Principes  
A hebben een amorele kant. 
B kunnen nauwelijks worden waargenomen.  
C staan verder denken in de weg. 
D zijn in de kern antidemocratisch. 
 

1p 17 Welke van onderstaande uitspraken geeft het beste het tekstdoel van de tekst 
weer? 
De tekst heeft als doel de lezer 
A ervan te overtuigen dat nuance en onzekerheid polarisatie in het debat 

kunnen voorkomen.  
B ervan te overtuigen dat nuance en onzekerheid voorwaarde zijn voor een 

goed debat.  
C te laten nadenken over nuance en onzekerheid in het debat in relatie tot het 

integratiebeleid.  
D te laten nadenken over nuance en onzekerheid in het debat in relatie tot 

principes van burgers.  
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tekstfragment 1 
 

Onderstaand fragment viel te lezen op internet, pal voor de verkiezingen in 
2010. 
 

 
Met stijgende verbazing volg ik de verkiezingsdebatten op tv. De grote verrassing is 
voor mij niet Mark Rutte of Emile Roemer, maar de kandidaat van een andere partij.  
Deze voorman heeft een geheel nieuwe debattechniek geïntroduceerd: het hakkelen. 
Veel mensen kijken met kromme tenen toe hoe hij dat doet. Het begint met een vraag 
die feitelijke dossierkennis betreft. Dan zie je hem enkele seconden verwilderd voor 
zich uit kijken. Vervolgens erkent hij ruiterlijk dat hij de betreffende gegevens niet 
paraat heeft: eigenlijk een doodzonde in de debattechniek, want dat moet je nooit 
doen natuurlijk. Je hoort dan gewoon een heel ander verhaal af te steken 
en en passant op te merken dat het wel ongeveer zus en zo zal zitten met die 
cijfers, maar dat dit niet de cruciale kwestie is waar het om draait. Maar deze 
partijman is eerlijk. Veel te eerlijk als je het mij vraagt. En toch is deze wijze van 
opereren briljant te noemen. Want het echte wapen wordt door hem hierna pas in 
stelling gebracht. Als hij na zijn excuus voor zijn onwetendheid alsnog een antwoord 
gaat formuleren, doet hij iets nieuws, iets wat ongehoord is voor een doorgewinterd
politicus. Hij gaat hakkelen. 
Deze strategie werkt als een tierelier. Zijn onvermogen in het debat heeft mij de 
schellen van de ogen doen vallen. Het gaat helemaal nergens meer over in de 
televisiedebatten. Wat we nodig hebben, is dus iemand die daar eigenlijk niet aan 
mee wil doen, iemand die faalangst krijgt tussen al dat onzinnige gekissebis. Dat is 
pas echt. De echtheid straalt ervan af. Dat gehakkel maakt deze spreker tot een 
onweerstaanbare televisiepersoonlijkheid. Hij breekt wat je noemt dwars door het 
scherm heen rechtstreeks de huiskamer in.  
Ik voorspel dat over een paar jaar door mediadeskundigen zal worden beweerd dat 
deze historische verschijning van een hakkelende premierkandidaat het begin van 
het einde heeft gemarkeerd van het verkiezingsdebat op tv. De formule werkt niet 
meer. In Amerika zijn ze ooit gaan denken dat je verkiezingen kunt winnen door een 
goede debatperformance voor de tv-camera. Die mythe is een halve eeuw geleden 
ontstaan toen John F. Kennedy de verkiezingen won van de gedoodverfde winnaar: 
Richard Nixon. Er is nadien een reeks van boeken verschenen over hoe dat debat is 
verlopen. Nixon zat te zweten en Kennedy niet. Nixon had zich niet geschminkt en 
Kennedy wel. De Amerikanen luisterden helemaal niet naar wat deze beide heren 
zeiden, maar ze zagen hoe ze het zeiden. Het ging om het uiterlijk, niet om de 
inhoud. Dat was het begin van de mediacratie. Wie wint voor de camera is de 
winnaar. Nu is deze wet omgekeerd. De twijfelaar gaat winnen omdat hij verliest voor 
de camera. Er is een nieuwe mediawet ontdekt: the loser takes it all.
 

naar: Huub Mous 
 
 

 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tussen de zoekende spreker uit de tekst ‘Pleidooi voor onzekerheid’ en de 
hakkelende spreker uit het fragment zijn verschillen en overeenkomsten aan te 
wijzen aangaande hun gedrag in het debat. 

3p 18 Noem eerst één belangrijke overeenkomst, en noem dan één belangrijk verschil 
tussen deze twee sprekers. 
 
Zowel in de tekst ‘Pleidooi voor onzekerheid’ als in tekstfragment 1 worden 
direct en indirect een aantal kenmerken genoemd waaraan hedendaagse 
deelnemers aan het publieke debat menen te moeten voldoen.  

3p 19 Noem of herleid uit de tekst ‘Pleidooi voor onzekerheid’ twee van zulke 
kenmerken en uit tekstfragment 1 één. 
 
“De twijfelaar gaat winnen …” (voorlaatste regel tekstfragment 1) 

1p 20 Op welk type argument is deze bewering gebaseerd? 
Op een argument op basis van 
A een algemeen waardeoordeel. 
B een onderzoek. 
C een vermoeden. 
D feiten. 
 
 

Tekst 2  Geen nationale identiteit zonder historisch besef 

 
19p 21 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal  

220 woorden van de tekst ‘Geen nationale identiteit zonder historisch besef’.  
Zorg ervoor, dat je samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de 
oorspronkelijke tekst niet kent.  
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
− wat de historische relatie is tussen het vak geschiedenis en het zoeken naar 

een nationale identiteit; 
− welke (maatschappelijke) ontwikkelingen het historisch besef en het 

geschiedenisonderwijs in relatie tot het zoeken naar een nationale identiteit 
hebben doorgemaakt, en hoe de situatie nu is; 

− welke gevolgtrekking uit deze ontwikkelingen en situatie getrokken wordt. 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

VW-1001-a-1-o* VW-1001-a-11-1-o* 
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Tekst 1 

 

Pleidooi voor onzekerheid  
 
(1) Weinig is mooier dan een zoekende 
spreker, iemand die zonder meel in de 
mond, vol oprechte twijfel, zoekt naar 
de nuance en naar manieren om de 
eigen beweringen te falsifiëren. De 5 

Nederlandse taal en de gebaren van de 
ledematen lijken welhaast niet toe-
reikend voor het leggen van alle 
denkbare nuance in een betoog. Bij 
sommige sprekers lopen de woorden 10 

achter bij de gedachten, zij bedenken 
halverwege een zin dat er nog een 
bijzin nodig is. Vaak komt dit voor bij 
mensen die weten dat ze niet overal 
pasklare antwoorden op hebben of 15 

hoeven te hebben. Wat ik me nu af-
vraag, is of de richting waarin het 
publieke debat zich in Nederland ont-
wikkelt de biotoop oplevert waarin mijn 
zoekende spreker het best gedijt. 20 

(2) De waardering van dat publieke 
debat is aan nogal wat erosie onder-
hevig. Nuanceren heeft aan populariteit 
verloren en wordt gezien als een teken 
van zwakte. Onder het mom van 25 

‘benoemen’ en ‘duidelijkheid’ wordt de 
schijn van onzekerheid met zorg ver-
meden. De verering van de doener 
boven de denker viert hoogtij. Deel-
nemers aan het debat lijken minder dan 30 

voorheen geneigd tot openlijke zelf-
kritiek en zelfrelativering. Het lijkt er 
soms zelfs op dat de stelling van de 
Pruisische generaal Clausewitz “Oorlog 
is de voortzetting van politiek met 35 

andere middelen” omgedraaid wordt en 
dat de politiek – en in bredere zin het 
debat – wordt gezien als de voortzetting 
van de oorlog met andere middelen.  
(3) We zouden echter moeten erkennen 40 

dat het in het debat en in de politiek – 
anders dan in een oorlog – niet primair 
gaat om het behalen van een over-
winning, maar vooral om het inzichtelijk 

maken en bediscussiëren van verschil-45 

lende (morele) argumenten. Het uit-
gangspunt zou moeten zijn dat een 
debat ertoe dient om de kwaliteit van 
ons denken naar een hoger niveau te 
tillen. Dat lukt alleen als deelnemers 50 

zich niet vastleggen op in steen 
gebeitelde standpunten. Zij moeten 
kritisch kunnen kijken naar hun eigen 
redeneringen en die van anderen. 
(4) Toen enkele jaren geleden de 55 

aanval werd geopend op het cultuur-
relativisme en het postmodernisme, 
raakte ‘onzekerheid’ pas goed in dis-
krediet. Onzekerheid, het zoeken naar 
nuance, het aftasten van de verschil-60 

lende morele argumenten, moest het 
afleggen tegen ‘duidelijkheid’, ‘recht-
lijnigheid’ en ‘onwankelbare principes’. 
Een in het oog springende aanval op 
het cultuurrelativisme kwam van de 65 

Italiaanse premier Berlusconi, die 
zonder omhaal stelde dat de westerse 
cultuur superieur is aan de islamitische. 
Velen voelen zich ongemakkelijk bij dit 
soort uitspraken en velen haastten zich 70 

dan ook om er afstand van te nemen, 
maar bij anderen vielen ze juist in 
vruchtbare aarde. Immers, het mis-
lukken van het integratiebeleid – ‘het 
doodknuffelen van de allochtonen’ – 75 

was aan dat cultuurrelativisme te wijten. 
Veel politici hebben een broertje dood 
aan onzekerheid en relativisme, zij 
gaan voor duidelijkheid en rechtlijnig-
heid, hoe ongenuanceerd ook. 80 

(5) Het ruwe debat dat daardoor ont-
staat, heeft zijn eigen idioom, met 
termen als ‘ieder weldenkend mens 
weet ...’, ‘natuurlijk’, ‘duidelijk’ en 
‘helder’. Het doet denken aan wat er 85 

gebeurt in echtelijke ruzies. Naarmate 
het conflict verergert, vallen de 
woorden ‘altijd’ en ‘nooit’ steeds vaker 
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(“Jij doet nooit wat, ik moet altijd alles 
doen!”). 90 

(6) Intussen zijn politici en opinieleiders 
bang geworden voor de burger die on-
geduldig is en in hun ogen zogenaamd 
altijd gelijk heeft. Niet gehinderd door 
de erkenning van een complexe en 95 

weerbarstige werkelijkheid legt die 
ongeduldige burger, vol vertrouwen in 
het eigen gelijk, zijn verlanglijstje op 
tafel. Deze ongeduldige burger – ook 
bekend onder de naam ‘hard werkende 100 

Nederlander’ – heeft voor velen de 
intellectueel van het toneel verdrongen.  
(7) Gegeven de impliciete ontkenning 
van politici dat onzekerheid een voor-
waarde is voor een vruchtbaar debat, is 105 

het niet verwonderlijk dat mensen zich 
bedienen van dogma’s en quasi-
zekerheden. Gemak dient de mens en 
waarom keer op keer een fijnzinnige 
redenering opzetten als je het ook met 110 

een vuistregel, principe, gedragscode 
of gebod af kunt? Mensen verleren het 
ook om met de onzekerheid die hoort 
bij het maken van keuzes om te gaan 
wanneer – zoals dat heet – ‘de moraal 115 

wordt ondersteund door de markt’. 
Waarom nog nadenken over een donor-
registratie als je korting krijgt op de 
aanschaf van een nieuw paspoort − een 
voorstel van PvdA’er Wouter Bos − als 120 

je op het registratieformulier ‘ja’ aan-
kruist? De voorliefde voor gedrags-
codes en het aanvullen van morele 
overwegingen met financiële prikkels 
getuigt van een vrij pessimistisch mens-125 

beeld. Ik vraag me af waar dat eindigt. 
Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je 
mensen de verantwoordelijkheid ont-
neemt om na te denken over hun eigen 
gedrag, ze die verantwoordelijkheid 130 

uiteindelijk zullen verleren. 
(8) De kennelijke afkeer van het debat 
en de anti-intellectualistische sfeer die 
is gaan heersen, hangen ten dele 
samen met de misvatting dat het 135 

moreel-ethische debat per definitie 
elitair is. Maar wanneer je een moreel 

dilemma isoleert en het van alle kanten 
belicht, dan is dat toch geen elitaire 
aangelegenheid? Het debat is bij 140 

uitstek het instrument om de eigen 
ideeën en idealen aan te scherpen dan 
wel bij te stellen. Juist in een politiek 
landschap waarin de verschillende 
partijen in het midden naar elkaar toe 145 

lijken te kruipen en de uitersten zich 
verder van elkaar verwijderen, is debat 
gewenst. En in dat debat is onzekerheid 
niet alleen gepast, maar ook geboden. 
(9) Een andere belemmering voor een 150 

goed debat is de wens van veel politici 
om snel tot overeenstemming te komen. 
Die zogenaamde ‘pacificatie’ komt van 
oudsher voort uit de wens om winnaars 
en verliezers in het debat te kunnen 155 

verenigen. Angst voor polarisatie zit 
een oprechte ideeënstrijd in de weg.  
(10) Bij een goed debat is het ook van 
belang realistisch te zijn over waar 
twijfel en onzekerheid te verwachten 160 

zijn. Vaak geldt: hoe groter de wil om te 
overtuigen, hoe groter de stelligheid 
waarmee de argumentatie wordt 
gevoerd. Maar wat mag je verwachten 
van bijvoorbeeld de pogingen van de 165 

darwinist Richard Dawkins om 
gelovigen te bekeren tot het atheïsme? 
De stelligheid waarmee hij zijn lezers 
wil overtuigen, laat geen onzekerheid 
toe en biedt daardoor nauwelijks ruimte 170 

voor een vruchtbare gedachtewisseling 
tussen andersdenkenden. Zijn verhaal 
is een preek voor eigen parochie.  
(11) Het gebrek aan vertrouwen in 
cultuur- en religiekritiek is een ander 175 

obstakel. Het politieke midden en 
sommige politieke partijen zijn nog 
steeds bang hun vingers te branden 
aan heikele kwesties zoals het recht op 
geloofsafval en gaan daarom het debat 180 

maar uit de weg. Daar komt bij dat in de 
minst succesvolle debatten de islam als 
geheel en als enkelvoudig wordt be-
sproken, terwijl er grote verschillen 
bestaan tussen gematigde en funda-185 

mentalistische aanhangers van de 
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islam. Argumentaties die beginnen en 
eindigen met ‘omdat het in de Bijbel 
staat’ of ‘omdat het in de Koran staat’ 
bieden weinig stof voor een zinvolle 190 

uitwisseling van gedachten.  
(12) In zijn boek ‘Moreel Esperanto’ 1) 
pleit Paul Cliteur voor het scheiden van 
moraal en religie. De politiek zou zich 
moeten oriënteren op een moraal die 195 

mensen gemeenschappelijk hebben en 
niet op een moraal die mensen ver-
deeld houdt. Een religieuze moraal 
houdt mensen per definitie verdeeld. 
Cliteur pleit daarom voor een ‘moreel 200 

Esperanto’, dat gespeend is van ieder 
religieus uitgangspunt. Zo’n moreel 
Esperanto zou succesvol kunnen zijn 
als de focus in het debat niet ligt op  
een religie als gedeelde levens-205 

beschouwing, maar op het naar voren 
brengen van die elementen die het 
individu dierbaar of minder dierbaar 
zijn. Een dergelijke poging komt in 
wezen neer op het aangaan van het 210 

debat met gematigden onder de 
religieuzen. Fundamentalisme aan de 
kant van religies en aan de kant van de 
Verlichting zijn de extremen die het 
debat frustreren en overbodig lijken te 215 

maken. De politiek zou ervoor moeten 
waken dat deze twee extremen de toon 
en inhoud van het debat bepalen.  
(13) Het is vooral de taak voor politici 
en opiniemakers om mensen mee te 220 

nemen in het moreel-ethische debat. 
Het zou ongewenst zijn om mensen met 
principes, vuistregels, gedragscodes en 
een rijtje normen en waarden het bos in 
te sturen. Principes – de uitkomst van 225 

een onzichtbare morele argumentatie – 
zijn er voor mensen van wie de hoop op 
eigen morele argumentatiekracht is 
opgegeven. Het in twijfel trekken van 
principes, het wellicht vermoeiende 230 

proces van telkens nieuwe afwegingen 
maken, is de belangrijkste voorwaarde 
voor een zinvol debat en voor de 
democratie. 
(14) Niet iedereen zal of moet een 235 

zoekende spreker worden, maar 
mensen zijn niet gek. Ze zijn in beginsel 
prima in staat hun (morele) argumenten 
op een goede, genuanceerde manier 
voor het voetlicht te brengen. Stel hen 240 

dan echter wel in staat om dat te doen. 
Pas dan zal onzekerheid in een beter 
daglicht komen te staan en een nieuwe 
waardering krijgen.

 
naar: Chris van der Meulen, winnaar van de Banning-essaypijs 2008 
uit: Socialisme & Democratie, nummer 6, 2008 
 
 

 
 
 

noot 1 Esperanto is een kunsttaal, ontworpen om mensen uit verschillende culturen met elkaar te laten

 communiceren. 
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Tekst 2 

 

Geen nationale identiteit zonder historisch besef 
 
(1) In 1878 werd vaderlandse 
geschiedenis een verplicht vak op de 
lagere school. Doel was te verhelderen 
hoe de Nederlandse staat zich in 
historisch opzicht ontwikkeld had. Daar-5 

naast diende dit vak als middel voor het 
opwekken van vaderlandsliefde en het 
aankweken van een gevoel van natio-
nale identiteit. In de toelichting bij de 
wet stond duidelijk wat moest worden 10 

geleerd en hoe dat onderwezen moest 
worden. De bloederige Tachtigjarige 
Oorlog, de kansrijke Gouden Eeuw en 
de Franse Tijd vol staatsgrepen werden 
gepresenteerd als belangrijke periodes 15 

uit onze ‘vaderlandse geschiedenis’. 
(2) Dat de mensen een historische 
identiteit in de negentiende en in de 
eerste helft van de twintigste eeuw van 
groot belang achtten, was niet alleen 20 

het gevolg van deze wet maar ook van 
de verzuiling. De katholieken, 
protestanten en socialisten bezagen het 
verleden vanuit een verschillend per-
spectief. In 1872 werd bijvoorbeeld een 25 

nationale herdenking van het innemen 
van Den Briel (1572) georganiseerd. 
Die inname was het begin van de on-
afhankelijkheid van de Republiek, maar 
het katholieke volksdeel wenste vooral 30 

te herdenken dat de watergeuzen deze 
inname indertijd hadden gevierd met 
het ter dood brengen van negentien 
katholieke geestelijken, de martelaren 
van Gorkum. 35 

(3) Dergelijke verschillen in beleving 
van historische gebeurtenissen leidden 
niet tot relativering van de geschiede-
nis. Integendeel: alle verschillende 
zuilen verklaarden indertijd hun plaats 40 

in de samenleving in termen van 
emancipatie en verwezen daarbij naar 
voor hen markante momenten uit de 
eigen geschiedenis. De verzuilde 

burgers, of ze nu van katholieke, 45 

protestantse of socialistische huize 
waren, vonden − terugkijkend op het 
verleden − ieder hun eigen identiteit. 
(4) Met de ontzuiling en de secularisatie 
vanaf de jaren zestig in de twintigste 50 

eeuw is deze identiteit op basis van een 
eigen geschiedenis weggevallen. Soms 
ging dat met opluchting gepaard. 
Binnen de zuilen bestond indertijd heel 
weinig geduld met afwijkende opvat-55 

tingen, de emancipatie bleek in een 
aantal opzichten slechts schijn en de 
interne groepsdwang bleek vooral een 
zeer onaangename herinnering, die 
liefst werd verdrongen. Bovendien, wie 60 

had er, op de drempel van een totaal 
nieuwe samenleving, nog behoefte aan 
inzicht in het verleden? De rugzakken 
met het belaste, verzuilde verleden 
werden dan ook snel afgeworpen.  65 

(5) Met dit alles viel de bodem onder 
het vaderlandse geschiedenisonderwijs 
weg. Het werden de jaren waarin 
geschiedenis door maatschappijleer 
werd vervangen. De vaderlandse ge-70 

schiedenis legde het af tegen een 
breed gedragen kosmopolitisme. Met 
het historisch besef ging het vervolgens 
snel bergafwaarts. Van zoiets als een 
gemeenschappelijke identiteit was 75 

nauwelijks nog sprake.  
(6) Inmiddels is het tij gekeerd en staat 
de vaderlandse geschiedenis weer vol-
op in de belangstelling en daarmee het 
historisch besef. Enerzijds heeft dat te 80 

maken met het feit dat de idealen van 
de jaren zestig zijn verouderd, ander-
zijds spelen internationale ontwikke-
lingen een rol. Zo bleek het einde van 
de Koude Oorlog met de val van de 85 

Berlijnse muur niet het begin te zijn van 
een totaal nieuwe wereld, maar her-
haalde de bloedige geschiedenis zich 
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eerst op de Balkan en daarna verkilde 
de verstandhouding tussen het westen 90 

en Rusland wederom. Zelfs de 
geschiedenis in het Midden-Oosten 
bleek te zijn doorgegaan langs oude 
patronen. Ook leek het proces van 
Europese integratie sluipenderwijs te 95 

leiden tot een verlies van nationale 
zelfstandigheid. Belangrijker wellicht 
nog was het gegeven dat de migranten 
uit de jaren zestig − en hun kinderen − 
niet voldoende integreerden in de 100 

samenleving, maar een parallelle 
samenleving opbouwden. 
(7) Dit alles heeft geleid tot een nieuwe 
zoektocht naar identiteit en een her-
bezinning op het nationale verleden. 105 

Niet langer hield alleen een handjevol 
historici zich bezig met de vraag naar 
de Nederlandse identiteit, maar de 
gehele samenleving stortte zich op dit 
vraagstuk. Ook de overheid kon niet 110 

achterblijven. Vanuit Den Haag werd 
verordonneerd dat het geschiedenis-
onderwijs versterking behoefde en men 
stelde een geschiedeniscanon verplicht. 
Daarnaast klonk het startschot voor een 115 

Nationaal Historisch Museum en veel 
erfgoed wordt niet langer verkwanseld, 
maar juist veiliggesteld.  
(8) Ook hier herhaalt zich in zekere zin 
de geschiedenis. Want net als in de 120 

jaren zestig, toen men het belang van 
het vak vaderlandse geschiedenis niet 
langer inzag, dreigt men nu weer door 
te slaan naar de andere kant: een 
dwangmatig streven naar nationale 125 

homogeniteit. Het onderwijs moet dit 
alles verankeren: grote heldendaden uit 
het verleden moeten een plekje krijgen 
in een begrijpelijk historisch overzicht. 
De pleitvoerders voor gedegen onder-130 

wijs in de vaderlandse geschiedenis 
krijgen soms het verwijt dat het hier 
gaat om een hernieuwd, bekrompen 
nationalisme. Dit verwijt kan worden 
gepareerd door te wijzen op het ont-135 

breken van basale historische kennis, 
waarvan het, los van enig hoger doel, 

van belang is dat elke burger daarover 
beschikt. Zoals telkens weer uit onder-
zoek blijkt, zijn er tal van mensen die 140 

denken dat Willem van Oranje tegen de 
Romeinen in opstand kwam en dat de 
Eerste Wereldoorlog in 1550 begon. 
(9) De oorzaak van deze onwetendheid 
lijkt snel gevonden: het falende onder-145 

wijs. Dat verklaart echter niet alles. In 
landen die niet hebben gezucht onder 
Nederlandse eigenaardigheden als 
Mammoetwet, basisvorming en studie-
huis, is het net zo slecht gesteld met 150 

het algemene historisch besef van de 
bevolking. In Canada bijvoorbeeld 
schatte zestien procent van de 
bevolking het aantal Joodse slacht-
offers op minder dan een miljoen. In 155 

Engeland beweerde bijna de helft van 
de Engelsen nog nooit van Auschwitz te 
hebben gehoord. In Griekenland dacht 
een student aan de universiteit dat de 
SS een van de grootste verzetsgroepen 160 

was. In de Verenigde Staten waren er 
studenten die dachten dat de 
Russische Revolutie in 1970 had 
plaatsgevonden, dat de eerste atoom-
bom in 1915 was gevallen en dat de 165 

slaven in de Verenigde Staten in 1835 
waren vrijgelaten, hoewel anderen 
dachten dat dit in 1910 was gebeurd. 
Ook waren er studenten die dachten 
dat de Volksrepubliek China in 1790 tot 170 

stand was gekomen, Israël in 1810 was 
opgericht, Napoleon vóór de Franse 
Revolutie aan het bewind was, maar 
misschien ook pas in 1880, dat Darwin 
een auteur was uit de achttiende eeuw 175 

en dat vrouwen al in 1810 het kiesrecht 
hadden verworven. 
(10) Dit alles wijst erop dat de situatie 
in Nederland niet uniek is. Verder blijkt 
hieruit dat geschiedenis vooral een veel 180 

lastiger vak blijkt te zijn dan doorgaans 
wordt aangenomen, wat op zich weer 
dwingt tot een diepgaande bezinning op 
de didactiek ervan. 
(11) Een laatste belangrijke oorzaak 185 

van het gebrekkige historische besef 
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van de Nederlandse bevolking is dat 
nogal wat burgers het gevoel hebben 
dat geschiedenis in het gewone leven 
er helemaal niet toe doet. Voor veel 190 

leerlingen is geschiedenis een ‘school-
vak’, dat men na het verlaten van de 
school kan ‘deleten’. Dit gevoel wordt 
versterkt door het vrijwel ontbreken van 
een historische dimensie in het open-195 

bare debat. Aan het Binnenhof wordt 
dagelijks slag geleverd over van alles 
en nog wat, maar een historisch argu-
ment valt daar zelden te beluisteren.  
Al was het maar, bijvoorbeeld, een 200 

opmerking waaruit het besef blijkt dat 
Nederland tijdens de koloniale periode 
over verschillende uitheemse volkeren 
de baas speelde of dat Nederlanders 
ooit voor hun eigen vrijheid hebben 205 

moeten vechten. Vanwege deze 
geringe interesse kan het historisch 
aanbod van de Nederlandse publieke 

omroepen niet in de schaduw staan van 
wat de BBC, Canvas of ZDF op dit 210 

terrein bieden, al zijn er wel enkele 
historische programma’s zoals ‘Andere 
Tijden’. Belangstelling voor de ge-
schiedenis lijkt haast een kwestie van 
persoonlijke smaak, een hobby voor 215 

vitale senioren. En voor de elite lijkt 
historische kennis eerder een distinctie-
middel: men kan er zo prettig mee laten 
merken niet van de straat te zijn.  
(12) Zolang dat het overheersende 220 

beeld is, zolang de politieke belang-
stelling voor de geschiedenis beperkt 
blijft tot het bestellen van een canon 
voor het onderwijs en zolang burgers 
onverschillig staan tegenover de eigen 225 

historische achtergrond zal het 
historisch besef van de bevolking niet 
toenemen. En zonder historisch besef 
zal er van een nationale identiteit geen 
sprake zijn.230 

 
naar: Jan Bank en Piet de Rooy 
uit: NRC Handelsblad, 4 en 5 oktober 2008  
 
Jan Bank is emeritus hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit 
Leiden. Piet de Rooy is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 
 
 
 
 

einde  VW-1001-a-11-1-b* 
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Correctievoorschrift VWO 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 

tevens oud programma Nederlands 

 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 

1 Regels voor de beoordeling 

 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 

2 Algemene regels 

 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 

3 Vakspecifieke regels 

 
Voor dit examen kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 

1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
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oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
scorepunten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te 
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, 
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat 
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal 
scorepunten worden toegekend. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 

 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1  Pleidooi voor onzekerheid 

 
 

Vraag Antwoord Scores

 
 1 B 

 
 2 D 

 
 3 B 

 
 4 B 

 
 5 B 

 
 6 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
• De onzekerheid / Het nuanceren / Het aftasten van verschillende 

morele argumenten werd vervangen door duidelijkheid / 
rechtlijnigheid / onwankelbare principes 1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 

 7 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• het verwijt van het mislukken van het integratiedebat / van het 

doodknuffelen van allochtonen 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 

 8 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(het behalen van) de overwinning / het verslaan van de tegenstander / (het 
behalen van) het eigen gelijk  
 

 9 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Omdat men bang is voor de confrontatie tussen de uitersten in de 

politiek / voor polarisatie, gaat men het debat / de nuance / diepgang 
uit de weg / Angst voor polarisatie zit een oprechte ideeënstrijd in de 
weg 2 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
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Vraag Antwoord Scores

 10 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• al te sterke wil tot overtuigen / al te grote stelligheid / gebrek aan 

realisme (over waar twijfel en onzekerheid in het debat zijn te 
verwachten) 1 

• gebrek aan vertrouwen in cultuur- en religiekritiek 1 
 

 11 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Een moreel Esperanto gaat de verdeeldheid tussen mensen tegen. 
of 
Een moreel Esperanto maakt het debat (met gematigden onder  
de religieuzen) mogelijk. 
 

 12 maximumscore 1 
deel van een opsomming 
 

 13 maximumscore 1 
uitwerking 
 

 14 maximumscore 1 
aanbeveling 
 

 15 C 
 

 16 C 
 

 17 B 
 

 18 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Overeenkomst: beiden twijfelen/aarzelen / zijn onzeker / voldoen niet 

aan de standaardverwachting ten aanzien van de debater 1 
• Verschil: de zoekende spreker zoekt naar de nuance / aarzelt omdat hij 

heel precies wil formuleren / neemt de tijd voor de juiste woorden / 
probeert het debat naar een hoger plan te tillen; de hakkelende spreker 
aarzelt/twijfelt vanwege een gebrek aan (dossier)kennis / vanwege 
faalangst 2 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 3 
Kenmerken moderne debater ontleend aan ‘Pleidooi voor onzekerheid’ 
(twee van de volgende): 
− zelfverzekerd / kent geen aarzeling / rechtlijnig 
− gericht op het behalen van een overwinning / agressief/ruw 
− anti-intellectualistisch / niet gericht op de nuance/diepte 
− snel bereid tot overeenstemming 
 
per juist kenmerk  1 
 
Kenmerken moderne debater ontleend aan tekstfragment 1 
(één van de volgende): 
− beschikt over voldoende feitenkennis / goed voorbereid 
− gericht op het uiterlijk, de performance, het hoe / niet gericht op de 

inhoud 
 
voor een juist kenmerk 1 
 

 20 C 
 
 

Tekst 2  Geen nationale identiteit zonder historisch besef 

 
In een goede samenvatting (maximumscore 19 scorepunten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 21.1 maximumscore 2 
(historische relatie) 
• In 1878 / Ooit werd geschiedenis (in Nederland) een verplicht vak  1 
• (Want) geschiedenisles werd gezien als een middel tot het aankweken 

van gevoel van een nationale / een eigen identiteit  1 
 

 21.2 maximumscore 3 
(ontwikkelingen) 
• Behoefte aan historisch besef werd (ook) ingegeven door de zuilen  1 
• (Maar) in de jaren zestig (van de vorige eeuw) trad 

ontzuiling/secularisatie op waardoor behoefte aan eigen identiteit 
wegviel / niemand nog behoefte had aan geschiedenis  2 
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Vraag Antwoord Scores

 21.3 maximumscore 2 
(vervolg ontwikkelingen) 
• Dat / Het wegvallen van behoefte aan identiteit tastte het 

geschiedenisonderwijs aan  1 
• Daarmee verdween het historisch besef / een gemeenschappelijke 

identiteit / Het geschiedenisonderwijs legde het af tegen 
kosmopolitisme 1 

 
 21.4 maximumscore 3 

(vervolg ontwikkelingen en huidige situatie) 
• Momenteel staat geschiedenis / het historische besef weer in de 

belangstelling  1 
• door veroudering idealen jaren zestig en de internationale 

ontwikkelingen  2 
 

 21.5 maximumscore 2 
(vervolg ontwikkelingen en huidige situatie) 
• Men is (nu) opnieuw op zoek naar een identiteit / Men herbezint zich 

op het nationaal verleden 1 
• Iedereen houdt / Velen houden zich ermee bezig (zelfs/ook de 

overheid door middel van het voorschrijven van een canon en het 
oprichten van een nationaal museum)  1 

 
 21.6 maximumscore 2 

(vervolg ontwikkelingen en huidige situatie) 
• Zoeken naar (nationale/eigen) identiteit dreigt (momenteel) door te 

slaan / verandert in een dwangmatig streven naar nationale 
homogeniteit  1 

• Men kan / Historici kunnen het verwijt van nationalisme (echter) 
pareren door te verwijzen naar de gebrekkige basale historische kennis 1 

 
 21.7 maximumscore 2 

(vervolg ontwikkelingen en huidige situatie) 
• Veel Nederlanders hebben het gevoel dat geschiedenis er niet toe doet 

/ Veel Nederlanders menen dat kennis van geschiedenis niet belangrijk 
is 1 

• In het openbare debat speelt de historische dimensie nauwelijks een / 
geen rol 1 

 
 21.8 maximumscore 3 

(gevolgtrekking) 
• Als hierin / in de situatie geen verandering komt, zal het historisch 

besef niet toenemen  2 
• en (zonder historisch besef) zal er van een nationale identiteit geen 

sprake zijn  1 
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 VW-1001-a-11-1-c 9 lees verder ►►►

 21.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 21.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 22 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds  
2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score 
bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Schematisch: 
221 - 242: 0 scorepunten aftrek; 
243 - 247: 2 scorepunten aftrek; 
248 - 252: 4 scorepunten aftrek; 
253 - 257: 6 scorepunten aftrek; 
258 - 262: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
 
 

5 Inzenden scores 

 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 27 mei naar Cito. 
 
 

6 Bronvermeldingen 

 
tekst 1 naar: Chris van der Meulen, Socialisme & Democratie, nummer 6, 2008 

tekst 2 naar: Jan Bank en Piet de Rooy, NRC Handelsblad, 4 en 5 oktober 2008 

 

 

 

 

einde  VW-1001-a-1-c* VW-1001-a-11-1-c* 
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VW-1001-a-11-2-o 

Examen VWO 

2011 
tijdvak 2 

dinsdag 21 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 

tevens oud programma Nederlands 

 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 19 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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 VW-1001-a-11-2-o 2 lees verder ►►►

Tekst 1  Red de ambtenaar! 

 
“Desondanks zijn de meeste politieke partijen erop uit het ambtenarenbestand 
van provincies, waterschappen en landelijke overheden drastisch in te perken.” 
(regels 34-38) 

2p 1 Welke twee opvattingen liggen daar, gelet op alinea 1 en 2, aan ten grondslag? 
 

1p 2 Welke van onderstaande beweringen is logisch gezien in overeenstemming met 
de inhoud van alinea 2? 
In andere landen is de bureaucratie gemeten in aantallen ambtenaren veel 
groter dan in Nederland, 
A waardoor er in Nederland merkbaar minder problemen met het functioneren 

van de overheid zijn. 
B waardoor het bijzonder is dat burgers hier zo’n negatief beeld van 

ambtenaren hebben gekregen. 
C waarmee de noodzaak het aantal ambtenaren te beperken enigszins 

gerelativeerd mag worden. 
D waaruit blijkt dat de noodzaak het aantal ambtenaren in andere landen te 

beperken veel groter is. 
 
De tekst ‘Red de ambtenaar!’ kan in kleinere teksteenheden verdeeld worden, 
bijvoorbeeld als volgt: 
deel 1: alinea 1 tot en met 3 
deel 2: alinea 4 tot en met 6 
deel 3: alinea 7 tot en met 9 
deel 4: alinea 10 en 11. 
Boven deze tekstdelen kunnen ‘tussenkopjes’ geplaatst worden, die de inhoud 
van het betreffende tekstdeel samenvatten. 

1p 3 Welk tussenkopje past het beste boven deel 1, alinea 1 tot en met 3? 
A Cijfers ambtenarij in internationaal perspectief 
B Feiten en beeldvorming rond de ambtenaar 
C Literaire opvattingen over overheidsdiensten 
D Ontstaansgeschiedenis nutteloze ambtenarij  
 

1p 4 Welk tussenkopje past het best boven deel 2, alinea 4 tot en met 6? 
A Afhankelijkheid positie ambtenaar van wisselende rol overheid 
B Ambtenarenapparaat in relatie tot toenemende politieke bemoeizucht 
C Groeiende morele druk op ambtenaren binnen welvaartsstaat 
D Slinkend economisch belang van ambtenaren op de vrije markt 
 

1p 5 Welk tussenkopje past het beste boven deel 3, alinea 7 tot en met 9? 
A Aanzwellende discrepantie tussen hogere en lagere ambtenaren  
B Groeiende onkunde van politici aangaande de publieke zaak 
C Precieze verkenning maatschappelijke nutteloosheid ambtenaar 
D Uiteenlopende en tegengestelde strategieën ambtenaren en politici 
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 VW-1001-a-11-2-o 3 lees verder ►►►

1p 6 Welk tussenkopje past het beste boven deel 4, alinea 10 en 11? 
A Brede voortschrijdende verloedering van politieke betrokkenheid 
B Gewenste strategie ten aanzien van verbeterde inzet overheidsdienaren 
C Noodzakelijke prikkels ter stimulering van kenniseconomie 
D Verdringing langetermijnvisie door veranderingen in communicatie overheid 
 

1p 7 Welke verklaring voor het ontstaan van de huidige negatieve oordelen bij politiek 
en burger over het ontstaan van ambtenaren is, blijkens de tekst ‘Red de 
ambtenaar!’, het meest aannemelijk? 
A de kwaadwillige schets van de ambtenaar in economische theorieën 
B de niet-aflatende ridiculisering van de ambtenaar in moppen en literatuur 
C de onduidelijkheid van de ambtelijke taak en de bureaucratisering eromheen 
D de tekorten en mankementen van de gestaag uitdijende verzorgingsstaat 
 

1p 8 Hoe kan het verband tussen de alinea’s 4 tot en met 6 het beste worden 
getypeerd? 
A als een chronologisch verband 
B als een tegenstellend verband 
C als een verband van argument en tegenargument 
D als een verband van oorzaak en gevolg 
 

4p 9 Analyseer de redenering in alinea 7. Doe dat door onderstaand schema over te 
nemen en in te vullen: 
 
Stelling: 
 
Argument 1 bij de stelling: 
 
Argument 2 bij de stelling: 
 
Argument 3 bij de stelling: 
 

 
Functies van afzonderlijke alinea’s zijn te benoemen met begrippen als: 
conclusie, definitie, gevolg, hypothese, oplossing, samenvatting, stelling, 
tegenwerping, toegeving. 
Ook de alinea’s 7 tot en met 9 hebben binnen het geheel van de tekst een eigen 
functie.  

1p 10 Welke functie heeft alinea 7 vooral? Kies voor het antwoord een van de 
bovengenoemde begrippen. 
 

1p 11 Welke functie heeft alinea 8 vooral? Kies voor het antwoord een van de 
bovengenoemde begrippen. 
 

1p 12 Welke functie heeft alinea 9 vooral? Kies voor het antwoord een van de 
bovengenoemde begrippen. 
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 VW-1001-a-11-2-o 4 lees verder ►►►

“Dit slaat als een boemerang terug op de politiek.” (regels 186-187). 
1p 13 Welke van onderstaande zinnen geeft het meest nauwkeurig weer wat hiermee 

verwoord wordt? 
A De ambtenaren verliezen hun vertrouwen in de politici, omdat die de kiezers 

van alles beloven, terwijl ze dat niet waar kunnen maken. 
B De ambtenaren verliezen hun vertrouwen in de politici, omdat die niet goed 

weten hoe de topambtenaren moeten worden aangestuurd. 
C De burgers verliezen hun vertrouwen in de politiek, omdat de politici de 

ambtenaren onjuist aansturen, waardoor die een slechte naam krijgen. 
D De burgers verliezen hun vertrouwen in de politiek, omdat politici er niet voor 

zorgen dat wat ze toezeggen te gaan doen, ook gebeurt. 
 
In de tekst ‘Red de ambtenaar!’ wordt aandacht besteed aan het negatieve 
beeld van ambtenaren dat veel mensen hebben.  

2p 14 Welke twee van onderstaande beweringen zijn in overeenstemming met de 
inhoud van de tekst? 
1 Het is terecht dat burgers de ambtenaren verfoeien, omdat dat beeld 

gebaseerd is op hun ervaringen. 
2 Het negatieve beeld van ambtenaren hangt nauw samen met bepaalde 

economisch-maatschappelijke ontwikkelingen. 
3 Ambtenaren dienen het vooral zichzelf aan te rekenen dat bij veel mensen 

een negatief beeld van hun inspanningen is ontstaan. 
4 Het is, zo vinden veel burgers, de schuld van politici dat bij de burgers 

verkeerde opvattingen over de overheidsdienaren zijn ontstaan. 
5 Het negatieve beeld van de nutteloze ambtenaren is niet alleen in de 

literatuur te vinden, maar is wijdverbreid. 
 

3p 15 Welk argumentatief bezwaar zou een kritische lezer kunnen inbrengen tegen de 
wijze waarop in de laatste twee alinea’s van de tekst ‘Red de ambtenaar!’ een 
beeld wordt geschetst van politici? Licht je antwoord toe. 
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 VW-1001-a-11-2-o 5 lees verder ►►►

1p 16 Hoe kan het schrijfdoel van de tekst ‘Red de ambtenaar!’ het beste getypeerd 
worden? 
Het belangrijkste schrijfdoel van de tekst ‘Red de ambtenaar!’ is: 
A de problemen te schetsen waarmee ambtenaren te maken krijgen door het 

negatieve beeld dat in de literatuur en in allerlei economische theorieën van 
hen gegeven wordt. 

B informatie te verstrekken over de problematische wijze waarop ambtenaren 
en politici samenwerken en oplossingen aan te dragen voor het geschetste 
probleem. 

C te betogen dat politici met meer visie te werk moeten gaan, wat tot gevolg 
zal hebben dat ambtenaren beter gaan functioneren, waardoor het aantal 
niet beperkt hoeft te worden. 

D uiteen te zetten hoe de huidige problemen met betrekking tot het 
functioneren van de ambtenaren zijn ontstaan en aan te geven waarom het 
aantal ambtenaren niet beperkt wordt. 

E vooroordelen ten aanzien van het belang van ambtenaren weg te nemen en 
het nut van deze functionarissen nader uiteen te zetten, zodat ze ook het 
respect krijgen dat ze verdienen. 

 
1p 17 Hoe kan de stijl van ‘Red de ambtenaar!’ het treffendst getypeerd worden? 

A als afstandelijk en emotieloos 
B als kritisch en licht ironisch 
C als onpersoonlijk en sarcastisch 
D als verbitterd en verwijtend 
 

1p 18 Welke van onderstaande zinnen geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst 
‘Red de ambtenaar!’ weer? 
A Ambtenaren verrichten beslist zinvol werk, maar zij kunnen hun taak nog 

beter vervullen als de politiek een duidelijke visie ontwikkelt voor de lange 
termijn. 

B Dat het aanzien van ambtenaren nooit een behoorlijk peil heeft bereikt,  
moet vooral worden toegeschreven aan bepaalde, inmiddels achterhaalde 
economische theorieën.  

C Het aanzien van ambtenaren moet met grote spoed worden opgevijzeld: zij 
zijn het slachtoffer van politici die lijden aan een gebrek aan bestuurlijke 
wijsheid. 

D Zowel de hogere als de lagere ambtenaren dienen zich beter in te spannen 
voor de publieke zaak, zij lopen anders binnen de kortste keren nog verder 
achter bij innovaties. 
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 VW-1001-a-11-2-o 6 lees verder ►►►

tekstfragment 1 
 

 
(1) Het is voorspelbaar dat wanneer de salarissen bij de overheid nog verder bij die in 
de particuliere sector gaan achterlopen, de overheid als werkgever haar 
aantrekkingskracht verliest. Dan kun je dus naar de beste mensen fluiten − nu al 
wordt elke bekwame belastinginspecteur door bedrijven weggekocht, omdat zo 
iemand natuurlijk ook het beste weet hoe je belastingen omzeilen kunt. Met gevolgen 
voor de financiële slagkracht van de overheid en de omvang van de schatkist, 
waaruit toch onze wegen, politie, scholen en ziekenhuizen moeten worden betaald. 
(2) Dat gebrek aan deskundigheid bij de overheid is door de grote concurrentie nu al 
een probleem. Dat grote infrastructurele projecten als Betuwelijn en Noord-Zuidlijn, 
Rijksmuseum en straks het Nationaal Historisch Museum financieel steeds uit de 
klauwen lopen, komt mede daardoor. 
(3) Om in het neoliberale klimaat maar aan de wensen van belastingvijandige partijen 
tegemoet te komen, heeft de overheid jarenlang alle eigen deskundigheid weg-
bezuinigd. ‘Geoutsourced’ heet dat met een duur woord, dat inderdaad een dure 
praktijk blijkt, omdat het betekent dat de overheid als ons aller belangenbehartiger 
dus haar feitelijke controle over de eigen projecten verliest en machteloos is 
uitgeleverd aan een gehaaide aannemerswereld waar kartelvorming nog steeds 
schering en inslag is. 
(4) Kortom: een goed functionerende overheid heeft goede ambtenaren nodig − en 
die kosten geld. Om zulke goede krachten te verwerven zal men werken voor de 
overheid financieel aantrekkelijker moeten maken. Dan kan langs twee wegen: ofwel 
door hogere lonen, die uit hogere belastingopbrengsten zullen moeten worden 
betaald. Ofwel werken elders minder aantrekkelijk maken, door te zorgen dat de 
lonen daar fors dalen. 
(5) U mag kiezen − en als u niet wilt kiezen, en vooral lekker op ambtenaren wilt 
bezuinigen, moet u niet klagen als het straks bij de overheid nog veel vaker de 
verkeerde kant uitgaat, en goedkoop opnieuw duurkoop blijkt.
 

naar: Thomas von der Dunk  
uit: de Volkskrant, 5 juli 2010 

 
 
 
Zowel in de tekst ‘Red de ambtenaar!’ als in tekstfragment 1 wordt een 
oplossing gegeven voor matig functionerende overheidsdiensten. 

2p 19 Welke oplossing stelt tekst 1 voor en welke oplossing stelt tekstfragment 1 voor? 
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 VW-1001-a-11-2-o 7 lees verder ►►►

Tekst 2  Pretpark Nederland 

 
18p 20 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van de tekst 

‘Pretpark Nederland’ in maximaal 220 woorden. Zorg ervoor dat je samenvatting 
begrijpelijk is voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent. 
 
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
− welke bedenkelijke ontwikkeling in de openbare ruimte in Nederland gaande 

is en wat hiervan de oorzaak is;  
− welke schijnbare tegenstrijdigheid zich daarbij voordoet; 
− welke gevolgen er zijn voor het veiligheidsbeleid van bedrijven en voor 

individu en samenleving; 
− welke kenmerken van de hedendaagse samenleving deze ontwikkeling 

steunen; 
− welke aanbeveling wordt gedaan en welke redenering daaraan ten 

grondslag ligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

VW-1001-a-11-2-o* 
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 VW-1001-a-11-2-b 2 lees verder ►►►

Tekst 1 

 

Red de ambtenaar! 
 
(1) De opvatting dat ambtenaren nutte-
loos zijn, wordt tegenwoordig breed 
gedeeld. Ambtenaren worden bijkans 
beschouwd als pissebedden: als je een 
baksteen optilt, zie je er opeens heel 5 

veel. De grijze beestjes voeren schijn-
baar nutteloze activiteiten uit. Omdat ze 
volgens de heersende mening nauwe-
lijks waarde toevoegen, is het geoor-
loofd dit ongedierte zonder pardon te 10 

vernietigen door de steen te laten 
vallen of de schoenzool er draaiend op 
te zetten. 
(2) Geschat wordt dat Nederland 
954.000 ambtenaren telt. Ongeveer 15 

123.000 van hen werken voor de rijks-
overheid, een half miljoen in het onder-
wijs en 171.000 voor de gemeenten.  
De rest is verdeeld over defensie, 
politie, provincies en wetenschappen. 20 

Samen vormen zij 11 procent van de 
beroepsbevolking. Ter vergelijking: in 
België lopen de schattingen uiteen van 
bijna 800.000 tot ruim een miljoen 
ambtenaren, terwijl ons buurland maar 25 

10,6 miljoen inwoners heeft. In België 
vormen ambtenaren dus meer dan  
16 procent van de beroepsbevolking en 
in de Scandinavische landen loopt dat 
percentage op tot ver boven de 20.  30 

Hoe onnauwkeurig de cijfers ook zijn, 
de Nederlandse bureaucratie is dus 
beslist niet groter dan in vergelijkbare 
landen – kleiner zelfs. Desondanks zijn 
de meeste politieke partijen erop uit het 35 

ambtenarenbestand van provincies, 
waterschappen en landelijke overheden 
drastisch in te perken. Hoe zijn die ne-
gatieve oordelen bij politiek en burger 
over ambtenaren eigenlijk ontstaan? 40 

(3) Dat de weerzin diep zit, blijkt bij-
voorbeeld uit ambtenarengrappen die 
op veel kantoren met smaak verteld 
worden. Ook in de literatuur komt de 

ambtenaar er bekaaid af. Het bekend-45 

ste voorbeeld is van Simon Carmiggelt. 
Zijn observaties van ambtelijk gedrag 
leidden zelfs tot een nieuwe uitdrukking 
in de Nederlandse taal: epibreren, dat 
in de Van Dale als volgt wordt gedefini-50 

eerd: niet nader aan te geven werk-
zaamheden verrichten (waarvan men 
de indruk wil geven dat ze belangrijk 
zijn, ook al stellen ze helemaal niets 
voor). Het beeld van ambtenaren in de 55 

bellettrie is meestal dat van sullige 
medewerkers wier gezag mag worden 
ondermijnd. Om bureaucratische uit-
wassen te signaleren, worden tegen-
woordig zelfs namen van grote 60 

schrijvers gebruikt, die zelf als uit-
stekende ambtenaren bekendstonden. 
Zo rukt de Kafkabrigade uit om node-
loze bureaucratie tegen te gaan, terwijl 
Franz Kafka zelf heel goed functioneer-65 

de als werknemer binnen de private 
bureaucratie van een verzekerings-
maatschappij. 
(4) In de verschillende economische 
theorieën wordt aan de rol van ambte-70 

naren een verschillende betekenis toe-
gekend. De neoklassieke economen 
waren voorstander van een kleine 
overheid. De taken van de overheid 
moesten zich beperken tot de taken van 75 

nachtwaker. Dat hield in dat de over-
heid zich zo min mogelijk met de markt 
bemoeide en als primaire functie de 
handhaving van orde en gezag moest 
hebben.  80 

(5) Toen in de jaren twintig en dertig 
van de vorige eeuw bleek dat het 
marktmechanisme feilbaar was en er 
langdurige werkloosheid ontstond met 
grote sociale spanningen tot gevolg, 85 

ontstond er politieke druk om de nacht-
wakersstaat uit te breiden. De overheid 
zou moeten kunnen ingrijpen in de 
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markt. Maar pas na de Tweede Wereld-
oorlog ontstond bij de grote politieke 90 

partijen voldoende draagvlak voor de 
welvaartsstaat, waarbij de overheid zich 
mede verantwoordelijk stelde voor wel-
vaart en welzijn van de burgers. De 
welvaartsstaat bracht grote, complexe 95 

bureaucratische organisaties met zich 
mee. De administratieve gebouwen 
verspreidden zich over Den Haag en de 
randgemeenten.  
(6) In de jaren zeventig van de twintig-100 

ste eeuw kwam de welvaartsstaat in de 
problemen. Er ontstond een fiscale 
crisis. De verzorgingsstaat kon niet 
langer worden gefinancierd door de 
overheid. Daardoor ontstond er meer 105 

ruimte voor de vrije markt en groeide de 
kritiek op het openbaar bestuur en de 
ambtenaren. Overheidstaken werden 
naar de markt gebracht door 
privatisering, verzelfstandiging en 110 

uitbesteding. Uitvoerende diensten 
werden op afstand van de politiek ge-
plaatst, waardoor politici de controle 
verloren, terwijl de burgers hen nog wel 
verantwoordelijk hielden als er iets mis-115 

ging in de uitvoering. Voor de politiek 
werd het steeds moeilijker om doelen te 
formuleren en ze kon dus ook maar 
moeilijk sturen. Specifieke inhoudelijke 
deskundigheid van ambtenaren werd 120 

niet langer benut en zij ontwikkelden 
zich tot ‘procesarchitecten’. Een deel 
van de ambtenaren privatiseerde 
zichzelf, ging werken als consultant en 
adviseerde de oude ambtelijke 125 

organisatie. Ambtenaren begonnen te 
rouleren over de departementen. Een 
goed manager had overal verstand van, 
inhoudelijke kennis was beduidend 
minder van belang. Het aantal over-130 

heidsorganisaties nam door de ver-
zelfstandigingen in deze periode sterk 
toe. De term ‘bestuurlijke drukte’ was 
geboren. 
(7) Toch valt de opvatting dat ambte-135 

naren door deze ontwikkeling nutteloos 
of nog meer nutteloos werden, 

makkelijk te weerleggen. Ambtenaren 
zijn wel degelijk belangrijk, omdat zij 
diensten verlenen, publieke waarden 140 

creëren en voor continuïteit in het 
beleid zorgen. Bij diensten kunnen we 
denken aan vergunningen afgeven, 
onderwijs verzorgen of vuilnis ophalen. 
Publieke waarden hebben betrekking 145 

op brede belangen die niet via de markt 
kunnen worden gediend, bijvoorbeeld 
de handhaving van de democratische 
rechtsstaat, de toekomst van het milieu 
en het energievraagstuk. Ambtenaren 150 

zorgen bovendien voor continuïteit: 
terwijl politici vaak al na vier jaar van 
een ministerie of uit de Tweede Kamer 
vertrekken, blijven zij achter en 
handhaven de lijn. Zo waarborgen zij 155 

stabiliteit in een periode waarin politici 
alleen maar wat roepen en soms niet 
wezenlijk geïnteresseerd zijn in uit-
wisseling van argumenten. Ambtenaren 
dienen de publieke zaak. Hun loon telt 160 

gewoon mee in het nationaal inkomen. 
Ze vertegenwoordigen waarde. Wat 
gebeurt er als je een kwart van de 
ambtenaren schrapt? Wie zetten we 
dan voor de klas? We willen allemaal 165 

wel meer investeren in onderwijs en in 
veiligheid op straat, maar dat kan niet 
als je tegelijkertijd de mensen schrapt, 
die dit verzorgen. 
(8) Als ambtenaren nutteloos zijn, dan 170 

is dit eerder een gevolg van het niet 
goed functioneren van politici dan van 
het disfunctioneren van ambtenaren. 
Politici hebben de controle op de uit-
voering te veel uit handen gegeven en 175 

kunnen niet meer aansturen omdat het 
hun aan ideeën ontbreekt. Ambtenaren 
hebben geen duidelijk kader meer van 
waaruit zij werken. Topambtenaren 
verliezen het langetermijnbeleid steeds 180 

meer uit het oog en willen dat hun 
minister snel scoort. Politici beloven de 
kiezers van alles, waardoor de ver-
wachtingen torenhoog zijn, terwijl ze die 
verwachtingen niet kunnen waarmaken. 185 

Dit slaat als een boemerang terug op  
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de politiek. 
(9) Uiteraard is ook op het functioneren 
van ambtenaren wel wat aan te merken. 
In de eerste plaats werken zij te ver-190 

kokerd en zijn er te veel publieke 
organisaties met hetzelfde probleem 
bezig. Uit publicaties van de Kafka-
brigade blijkt bijvoorbeeld dat een 
probleemgezin door heel veel functio-195 

narissen van verschillende instanties 
wordt bezocht. In de tweede plaats 
passen de klassieke bureaucratische 
organisaties niet meer bij de techno-
logische ontwikkelingen die het tempo 200 

van het maatschappelijk handelen 
omhoog jagen. Als je via internet in tien 
minuten een hotel en een vliegticket 
naar de andere kant van de wereld kunt 
regelen, dan is drie weken wachten op 205 

een vergunning van de gemeente niet 
te verkopen. In de derde plaats is er te 
veel aandacht voor het beleid en te 
weinig voor de dienstverlening. Burgers 
klagen terecht over de lange wacht-210 

lijsten in de zorg en aan het loket van 
het gemeentehuis of over de doolhof 
aan bureaucratische regeltjes voor de 
aanvraag van een vergunning. Er 
circuleren een heleboel bureaucratische 215 

gruwelverhalen waaruit blijkt dat 
mensen vermalen raken in de ambte-
lijke molens. 
(10) Om een einde te maken aan deze 
manco’s zullen politici ideeën moeten 220 

ontwikkelen, leiding moeten geven aan 
het land en besluiten moeten nemen 
over publieke organisaties waarbinnen 

ambtenaren beter kunnen functioneren. 
Als je op de lange termijn de kennis-225 

economie wilt stimuleren of het water-
vraagstuk wilt oplossen, zul je een 
ministerie van Kennis of Water moeten 
instellen. Dat is veel intelligenter dan 
alleen op basis van bezuinigings-230 

bedragen mensen overbodig verklaren. 
Reorganisaties en bezuinigingen kosten 
enorm veel energie, terwijl die juist 
nodig zijn om toekomstige maat-
schappijvisies te doordenken en het 235 

daaruit volgende beleid daadwerkelijk 
uit te voeren.  
(11) Het is heel goed mogelijk ambte-
naren anders te laten werken, maar dan 
zal er een begin moeten worden ge-240 

maakt met een maatschappelijke 
analyse die aangeeft welke problemen 
op ons land afkomen en welke zaken 
wij willen oplossen. Politici formuleren 
echter nauwelijks een langetermijnvisie, 245 

hebben geen tijd om na te denken, 
maken geen analyses, redeneren niet 
en geven geen prioriteiten aan. 
Vooraanstaande politici twitteren zich 
suf, maar het probleem van Twitter is 250 

dat gedachten van meer dan 140 
karakters verboden zijn. De politiek 
verwordt daarmee tot een haiku, zonder 
de poëtische schoonheid daarvan te 
bezitten. De politiek denkt niet na, maar 255 

zoekt wel haar slachtoffers uit. Het 
klakkeloos bezuinigen op ambtenaren 
zal op termijn onjuist blijken te zijn. 
Ambtenaren hebben nut, politici steeds 
minder.260 

 
naar: Jouke de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden 
uit: Maarten!, juni/juli 2010  
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Tekst 2 

 

Pretpark Nederland 
 
(1) Wie door de saaie binnensteden van 
Nederland wandelt, zal het niet ontgaan 
hoe homogeen hun uiterlijk is gewor-
den. We zien overal dezelfde winkel-
ketens die vrijwel identieke producten 
en diensten leveren. ‘Mcdonaldisering’ 
is deze ontwikkeling ook wel genoemd. 
Daarnaast loopt er een proces dat ver-
der gaat dan waar de mcdonaldisering 
ophoudt. Juist in een gelijkvormige 
omgeving proberen ondernemingen hun 
waar in een zo aantrekkelijk mogelijke 
omlijsting aan te bieden – een tendens 
die met de term ‘disneyisering’ wordt 
omschreven. 
(2) Principes en waarden die zijn ont-
leend aan Disney leiden mondiaal tot 
het verleiden en verlokken van mensen. 
In essentie gaat het om het ‘opleuken’ 
van producten, waardoor consumenten 
meer aanschaffen dan strikt noodzake-
lijk is. De laatste jaren is ook de 
openbare ruimte ‘opgeleukt’, waardoor 
steden en winkelcentra steeds meer 
gelijkenissen zijn gaan vertonen met 
een pretpark: veilig, voorspelbaar en 
bomvol fun. Het gevolg is een samen-
leving zonder rafelranden, met be-
woners die niet kunnen omgaan met 
onverwachte gebeurtenissen en 
ontmoetingen. Dat is een zorgelijke 
ontwikkeling. 
(3) Bij disneyisering gaat het erom dat 
mensen iets bijzonders meemaken, 
zoals in Batavia Stad vlakbij Lelystad. 
Je kunt er uitgebreid winkelen, eten  
en een feestje geven. Of neem het 
Eftelinghotel dat ‘magische over-
nachtingen’ aanbiedt. Bezoekers kun-
nen slapen in het huisje van Sneeuw-
witje, bij de wolf en de zeven geitjes of 
in de koningssuite. Bedrijven doen er 
alles aan om verschillende vormen van 
consumptie te vervlechten. 

Ondernemers proberen mensen maxi-
maal aan hun bedrijf te binden. Dat zie 
je ook terug in merchandising en 
reclame. Het vrolijke Eftelingclowntje 
Pardoes is terug te zien op bekers en 
andere voorwerpen en luchthaven 
Schiphol verkoopt spulletjes met KLM 
erop. Verkoop en reclame slaan twee 
vliegen in één klap. Daarnaast is een 
uiterst klantvriendelijke en enter-
tainende bejegening van mensen van 
belang. Mensen moeten zich te allen 
tijde welkom weten en thuis voelen, 
zodat ze met volle teugen van hun vrije 
tijd kunnen genieten. 
(4) Tegelijkertijd – en dat is het 
paradoxale – vraagt deze nadruk op 
aangenaam verpozen om stringente 
regulering. De diverse controle-
mechanismen hebben op tal van zaken 
betrekking: het doen en laten van werk-
nemers, het hoog houden van een 
imago, verkeersstromen, maar bovenal 
het in de gewenste banen leiden van 
klanten en gasten. Ruimtelijke inrichting 
en design in de vorm van wandelpaden, 
hekken, paaltjes en borden moeten in 
combinatie met toegangsvoorwaarden, 
huisregels, bewakingscamera’s en 
particuliere beveiligers menselijk 
gedrag reguleren met het oog op een 
ongeremde vrijheidssensatie. Binnen 
zo’n gecreëerde veilige omgeving 
kunnen mensen ‘helemaal losgaan’. 
Ritjes in de achtbaan belichamen de 
ultieme kick, terwijl mensen toch stevig 
worden vastgesnoerd in hun stoeltjes. 
Schoon, heel en veilig zijn welhaast 
ongemerkt onderdeel van uitgekiende 
marketingstrategieën. Veiligheid stelt 
niet alleen gerust, maar nodigt ook uit. 
(5) De uitnodigende inslag van pret-
parken, winkelcentra en andere Disney-
achtige omgevingen maakt dat de aan-
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pak van criminaliteit, overlast en ander 
onmaatschappelijk gedrag veelal in 
private handen is terechtgekomen. Plat 
gezegd komt dit neer op het beginsel 
dat ‘wie betaalt, bepaalt’. Als verboden 
worden overtreden, kunnen beveiligers 
mensen de toegang tot een terrein 
weigeren. Desnoods zetten ze met 
behulp van politieagenten bezoekers 
buiten als zij zich niet aan de regels 
hebben gehouden. Menig hooligan is zo 
met een stadionverbod naar huis 
gestuurd. 
(6) Dit heeft belangrijke, maar ook 
bedenkelijke maatschappelijke 
consequenties. Allereerst zetten steeds 
meer bedrijven veiligheid instrumenteel 
in. Criminaliteit en overlast worden niet 
langer in morele, maar hoofdzakelijk in 
financiële termen geduid. De primaire 
doelstelling van beveiligers is om 
schade en verlies te voorkomen, niet 
het in de kraag vatten van dieven en 
vandalen. Misdaad wordt pas misdaad 
wanneer er bedrijfsbelangen in het 
geding komen. Een intrinsiek gemoti-
veerde normstelling – de ondersteuning 
van ‘goed’ en de bestrijding van ‘kwaad’ 
– ontbreekt. Directies verweven veilig-
heid en sociale controle fijnmazig met 
andere functies en aspecten van bij-
voorbeeld winkelcentra en luchthavens. 
Te veel opvallend aanwezige be-
veiligers kunnen de clientèle namelijk 
wel eens afschrikken. Daarnaast 
verandert de aard van de sancties. 
Wetten en regels die bedoeld zijn om 
uitzetting uit en uitsluiting van de 
Nederlandse samenleving mogelijk te 
maken, raken steeds meer in zwang om 
overtreders van huisregels te straffen. 
Het klassieke strafrecht wordt daarbij 
buiten spel gezet, terwijl de rechts-
bescherming voor burgers beperkt blijft. 
(7) De Disneyfilosofie van consumptie 
aanwakkerende uitbundigheid blijkt niet 
beperkt gebleven tot de vrijetijds-
industrie. Onder invloed van city marke-
ting wordt ook het publieke, stedelijk 

domein neergezet als een aanlokkelijk 
‘thema’ vol met spannende ontdek-
kingen en nieuwe ervaringen, inclusief 
een hotelarrangement, excursie en 
enthousiaste gids. De openbare ruimte 
als geheel is trekken van een 
gereguleerd pretpark gaan vertonen, 
waarbij we ons af moeten vragen of we 
blij moeten zijn met de gevolgen ervan. 
Zo beveelt Amsterdam toeristen aan 
‘het fijne’ van de rosse buurt te leren 
kennen via ‘een pikante en informatieve 
wandeling, die u rode oortjes zal 
bezorgen’. En Rotterdam promoot de 
Bavaria City Racing – ‘Nederlands 
grootste Formule 1-event’, waar een 
heel multimediaspektakel omheen is 
georganiseerd met onder andere een 
gamingsite. 
(8) Gemeenten hanteren steeds vaker 
een zelfde veiligheidsbeleid als pret-
parken, met als gevolg dat er fantasie-
steden ontstaan waar ‘risicoloze 
risico’s’ volop gekocht en genoten 
worden. Steden profileren zich met hun 
spannende anders-zijn, maar dan wel 
graag binnen een beveiligde, over-
zichtelijke en gebruikersvriendelijke 
setting. Deze zogenaamde ‘veilige vrij-
heid’ wordt ook ingegeven door het feit 
dat het door disneyisering aangeprezen 
en gestimuleerde consumptiegedrag 
door zowel beleidsmakers als 
consumenten wordt gekoppeld aan het 
optimistische idee van (absolute) vrij-
heid. Impliciet gaat men uit van het 
liberale gedachtegoed dat individuen 
vrij moeten zijn om onafhankelijk en 
zonder belemmering hun levensgeluk 
vorm te geven. Niettemin leidt de 
utopische aantrekkingskracht van 
‘veilige vrijheid’ tot een hang naar 
controle en beheersing, waardoor die 
vrijheid weer ingeperkt wordt. Ieder 
mag zijn eigen vrijheid genieten, maar 
wel binnen van tevoren vastgestelde 
kaders. 
(9) Neem bijvoorbeeld het verschijnsel 
gated communities, compleet met eigen 
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scholen, ziekenhuizen en winkelcentra 
zoals Celebration, Disney’s modeldorp 
in Florida. Iemand die in zo’n dorp een 
huis koopt, moet een gedetailleerd 
contract ondertekenen. Daarin staan de 
in de gemeenschap geldende rechten 
en regels opgesomd, van het alcohol-
verbod tot de aanwijzing waar de was 
moet worden opgehangen. Behaaglijke 
afzondering is het uitgangspunt, wat 
alleen kans van slagen heeft als een zo 
gelijkgezind mogelijke, en goed 
gereguleerde bevolkingssamenstelling 
wordt geconstrueerd. Conflict en wrevel 
staan de propere community-identiteit 
alleen maar in de weg. 
(10) Naast deze vorm van gereguleerde 
‘veilige vrijheid’ laat dit voorbeeld ook 
zien dat binnen de context van een aan 
consumptie verslingerde samenleving 
de vrijheid van de een ten koste gaat 
van de ander. Ongedwongen wonen, 
winkelen en recreëren is aan een 
relatief kleine elite voorbehouden die 
minder bedeelden zo ver mogelijk 
buiten de poorten wil houden. 
(11) Eind jaren zeventig al constateerde 
de socioloog Richard Sennett dat we 
geen interesse meer hebben in de 
wereld voorbij onze eigen genoegens, 
doordat we zo gepreoccupeerd zijn 
geraakt met onszelf. Het publieke 
domein biedt geen plek meer aan 
mensen om te participeren. Hij 
signaleerde dat mensen zich richten op 
het bekende en vertrouwde van de 
eigen private sfeer. Mensen trekken 
zich terug in zichzelf, in de huiselijke 
kring of in ‘zuivere’ en als zodanig 
‘antistedelijke’ gemeenschappen, 
belichaamd door shopping malls en 
gated communities. Algemene 
belangen en het vermogen om met 
anderen om te gaan, raken uit het zicht, 
wat uiteindelijk aanleiding geeft tot twist 

en desintegratie. Een gefragmenteerde 
samenleving is het eindresultaat. 
(12) Zo wordt een stedelijk domein 
waarin naar hartenlust geconsumeerd 
kan worden, maar dat verder van iedere 
gemeenschappelijkheid gespeend is, 
onleefbaar. Wat op termijn achterblijft, 
is een steriele stad, een hygiënische 
ruimte van gelijkgestemden. Dit is een 
uiterst precaire situatie, aangezien het 
mensen almaar gevoeliger maakt voor 
onregelmatigheden en incidenten. Dit 
feit is cruciaal, omdat in een pluralisti-
sche samenleving het uitgangspunt is 
dat mensen openstaan voor on-
verwachte ontmoetingen die hen 
dwingen met anderen om te gaan. 
(13) Als tegenwicht voor de onder-
huidse leegte van een pretpark-
samenleving moeten we een nieuw 
accent leggen op een meer 
communitaristische benadering van 
vrijheid. Hierin wordt vrijheid niet louter 
individualistisch opgevat als mogelijk-
heid van zelfontplooiing. Integendeel, 
een mens kan pas vrij zijn wanneer hij 
of zij het leven actief invulling geeft, en 
dan draait het om meer dan ‘doen wat 
ik wil’. Een mens moet veilig zichzelf 
kunnen ontwikkelen in een omgeving 
met andere mensen. Veilig staat daarbij 
niet alleen voor de afwezigheid van 
risico en gevaar, maar ook voor het 
smeden van identiteit, vertrouwen en 
saamhorigheid. Ook moeten ont-
moetingen binnen het publieke domein 
niet alleen aangenaam en voorspelbaar 
zijn, maar tevens verwondering, 
korzeligheid en zelfs irritatie kunnen 
oproepen. Buiten je eigen kaders 
kunnen denken is namelijk essentieel 
voor democratisch burgerschap en voor 
de draagkracht van een volwaardige 
samenleving.

 
naar: Ronald van Steden, universitair docent bestuurswetenschappen aan de  
   Vrije Universiteit in Amsterdam 
uit: De Groene Amsterdammer, december 2009 

Pagina: 642Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1001-a-11-2-b 8 lees verder ►►►

De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 
 
 
 

einde  VW-1001-a-11-2-b* 
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1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 

1 Regels voor de beoordeling 

 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 

2 Algemene regels 

 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 

3 Vakspecifieke regels 

 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 

1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
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oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
scorepunten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te 
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, 
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat 
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal 
scorepunten worden toegekend. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 

 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

Tekst 1  Red de ambtenaar! 

 
 

Vraag Antwoord Scores

 
 1 maximumscore 2 

• Opvatting 1: Er zijn te veel ambtenaren 1 
• Opvatting 2: Ambtenaren verrichten nutteloos werk 1 
 

 2 C 
 

 3 B 
 

 4 A 
 

 5 B 
 

 6 B 
 

 7 C 
 

 8 A 
 

 9 maximumscore 4 
De kern van een juist antwoord is: 
• Stelling: Ambtenaren zijn (wel degelijk) belangrijk/nuttig 1 
 
• Argumenten: 3 
1 Ze verlenen diensten. 
2 Ze creëren publieke waarden. 
3 Ze zorgen voor continuïteit in het beleid. 
 
Opmerking 
Per juist argument 1 scorepunt toekennen. 
 

 10 maximumscore 1 
tegenwerping 
 

 11 maximumscore 1 
stelling 
 
Opmerking 
Wanneer het antwoord ‘tegenwerping’ gegeven is, dit ook goed rekenen. 
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 1 
toegeving 
 

 13 D 
 

 14 maximumscore 2 
• 2 1 
• 5 1 
 

 15 maximumscore 3 
De kern van een juist antwoord is: 
• Het is een weinig betrouwbaar/geloofwaardig/acceptabel beeld  1 
• want in de tekst worden nauwelijks/onvoldoende/geen argumenten 

gegeven bij het geschetste beeld van politici / wordt een 
overdreven/gegeneraliseerd/gechargeerd beeld van politici geschetst 2 

 
 16 E 

 
 17 B 

 
 18 A 

 
 19 maximumscore 2 

De kern van een juist antwoord is: 
• Oplossing tekst 1: politici moeten een langetermijnvisie/ideeën 

formuleren, leiding geven, besluiten nemen (waardoor ambtenaren 
beter kunnen werken) 1 

• Oplossing tekstfragment 1: werken voor de overheid moet financieel 
aantrekkelijker gemaakt worden 1 

 

Pagina: 649Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1001-a-11-2-c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

Tekst 2  Pretpark Nederland 

 
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 20.1 maximumscore 3 
(ontwikkeling en oorzaak) 
• Er is een pretparksamenleving aan het ontstaan / Er is een 

samenleving zonder rafelranden aan het ontstaan (met mensen die niet 
kunnen omgaan met onverwachte gebeurtenissen en ontmoetingen) / 
Er is een samenleving aan het ontstaan met saaie/homogene / zeer op 
elkaar lijkende binnensteden (en winkelcentra) / Er is een samenleving 
aan het ontstaan vol veilige, voorspelbare ruimtes, (gericht op de 
verkoop van producten) 2 

• (veroorzaakt / ontstaan) door disneyisering (en mcdonaldisering) / door 
‘het opleuken’ van de openbare ruimte / door zucht tot commercieel 
benutten/uitbuiten van de ruimte 1 

 
 20.2 maximumscore 2 

(schijnbare tegenstrijdigheid) 
• Schijnbare tegenstrijdigheid die zich daarbij voordoet: 1 
• streven/zucht naar aangenaam verpozen / naar (ongeremde) vrijheid / 

naar avontuur/sensatie gaat gepaard met stringente 
regulering/intensivering van beveiliging / vastgestelde kaders (zie 
bijvoorbeeld de ‘gated communities’) 1 

 
 20.3 maximumscore 2 

(gevolgen ontwikkelingen veiligheidsbeleid van bedrijven en gevolgen voor 
individu en samenleving) 
• Beveiliging / Aanpak criminaliteit is/wordt uitbesteed aan private 

beveiligers 1 
• Veiligheid wordt (steeds vaker) (door bedrijven) instrumenteel ingezet / 

Misdaad wordt niet langer in morele, maar slechts in financiële termen 
geduid / Misdaad is pas misdaad als er financiële belangen op het spel 
staan / Een intrinsieke normstelling (bij de bestrijding van kwaad) 
ontbreekt 1 
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Vraag Antwoord Scores

 20.4 maximumscore 3 
(vervolg gevolgen etc.) 
• Veiligheid en sociale controle worden verweven met andere functies 

(om de clientèle niet af te schrikken) 1 
• De aard van de sancties verandert / is veranderd / De aard van de 

sancties is steeds vaker ontleend aan regels voor uitzetting/uitsluiting 1 
• De vrijheid van de een gaat ten koste van de ander (binnen de context 

van een aan consumptie verslingerde samenleving) / Ongedwongen 
wonen/winkelen is voorbehouden aan kleine elite 1 

 
 20.5 maximumscore 2 

(aansluiting kenmerken samenleving) 
• Mensen trekken zich terug / hebben zich teruggetrokken / hebben de 

behoefte zich terug te trekken in een (vertrouwde) private sfeer / 
‘antistedelijke’ / steriele gemeenschappen (als shopping malls) / 
gemeenschappen voor gelijkgestemden / hebben geen interesse meer 
in de wereld voorbij hun eigen genoegens / participeren niet in publieke 
ruimte / hebben geen zicht meer op algemene belangen 1 

• Het vermogen met anderen om te gaan verdwijnt / is verdwenen (met 
als risico twist en desintegratie / een gefragmenteerde samenleving) 1 

 
 20.6 maximumscore 2 

(aanbeveling) 
• Er moet een (nieuw) accent op communitaristische / niet louter 

individualistisch gerichte / meer op de gemeenschap gerichte 
benadering van vrijheid komen 2 

 
 20.7 maximumscore 2 

(onderliggende redenering) 
• Mens kan pas vrij zijn als hij zijn leven een actieve invulling geeft  1 
• in een (veilige) omgeving met / gericht op andere mensen 1 
 

 20.8 maximumscore 2 
(vervolg onderliggende redenering) 
• Ontmoetingen in de publieke ruimte moeten tot verwondering leiden 1 
• (want) buiten eigen kaders kunnen denken is essentieel voor 

burgerschap (en draagkracht volwaardige samenleving) 1 
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 20.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 20.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 22 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 
scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score 
bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
Schematisch: 
221 - 242: 0 scorepunten aftrek; 
243 - 247: 2 scorepunten aftrek; 
248 - 252: 4 scorepunten aftrek; 
253 - 257: 6 scorepunten aftrek; 
258 - 262: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
 
 

5 Inzenden scores 

 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito. 
 
 

6 Bronvermeldingen 

 
tekst 1 naar: Jouke de Vries, historisch magazine Maarten!, juni/juli 2010 

tekst 2 naar: Ronald van Steden, De Groene Amsterdammer, december 2009 

tekstfragment 1 naar: Thomas von der Dunk, de Volkskrant, 5 juli 2010 

 

 

 

einde  VW-1001-a-11-2-c* 
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VW-1001-a-10-1-o 

Examen VWO 

2010 
tijdvak 1 

maandag 17 mei 
9.00 - 12.00 uur 

 Nederlands 
tevens oud programma Nederlands 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 20 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1  Maatwerk contra kuddegeest 
 

1p 1 Wat is de belangrijkste functie van de eerste alinea van de tekst ‘Maatwerk 
contra kuddegeest’? 
De eerste alinea  
A bevat de centrale vraagstelling van de tekst. 
B geeft de hoofdgedachte van de tekst. 
C geeft een korte samenvatting van het vervolg van de tekst. 
D noemt de directe aanleiding voor het schrijven van de tekst. 
 
De tekst kan door middel van onderstaande kopjes in vier achtereenvolgende 
delen worden onderverdeeld: 
1 Idealisme onder huidige twintigers: historische achtergrond 
2 Een aantal kenmerken van dit idealisme 
3 Beoordeling van dit idealisme  
4 Conclusie  

1p 2 Bij welke alinea begint deel 2, ‘Een aantal kenmerken van dit idealisme’? 
1p 3 Bij welke alinea begint deel 3, ‘Beoordeling van dit idealisme’? 

 
“Het idealisme van hun ouders hebben ze, naar het lijkt, niet meegekregen.” 
(regels 22-24) 

1p 4 Wat is de belangrijkste functie van deze zin binnen alinea 2? 
Binnen alinea 2 vervult deze zin vooral de functie van een 
A argument. 
B conclusie. 
C gevolg. 
D verklaring. 
E voorbeeld. 
 
“Fundamentalisme, xenofobie, werkloosheid en politiek getinte moordaanslagen: 
het nieuws was opeens op de hoek van de straat te vinden en eiste van 
iedereen, jong of oud, een standpunt. De jonge generatie van, inmiddels, 
twintigers moest een inhaalslag maken.” (regels 69-76) 

1p 5 Van welk type redenering is in deze passage sprake? 
Van een redenering op basis van 
A nut. 
B oorzaak en gevolg. 
C overeenkomst of vergelijking.  
D voorbeeld. 
E voor- en nadelen. 
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“Dat is heel begrijpelijk, want de laatste jaren is duidelijk geworden dat sommige 
idealen – zoals complete vrijheid van meningsuiting en een vreedzame 
multiculturele samenleving – moeilijk verenigbaar zijn.” (regels 146-151) 

1p 6 Van welk type argument wordt hier gebruikgemaakt? 
A een emotie 
B een ervaring 
C een gevolg 
D een nadeel 
E een vergelijking 
 
“Ze gaat naar een hip feest Dance4life (Start dancing, Stop aids), vraagt op 3FM 
plaatjes aan tegen landmijnen en organiseert – zonder enige ironie – een Diner 
tegen Honger.” (regels 161-165) 

1p 7 Waarom is de toevoeging “zonder enige ironie” kennelijk vermeldenswaard? 
A Omdat twintigers blijkbaar bang zijn dat anderen dergelijke acties niet 

helemaal serieus zullen nemen.  
B Omdat twintigers blijkbaar minder gevoel voor spot hebben wanneer het om 

activiteiten voor het goede doel gaat. 
C Omdat twintigers blijkbaar willen onderstrepen dat het onderwerp van hun 

actie de wereldhongersnood is. 
D Omdat twintigers het blijkbaar niet ongepast vinden om uitgebreid te gaan 

eten met als doel andermans honger te bestrijden. 
 
Van het idealisme van de huidige twintigers wordt een aantal kenmerken 
genoemd die tot drie hoofdkenmerken zijn terug te voeren:  
1 individualisme 
2 pragmatisme 
3 consumentisme. 

1p 8 Welk kenmerk wordt benadrukt in alinea 6? 
 

1p 9 Welke van onderstaande alinea’s bevat verwijzingen naar zowel individualisme, 
pragmatisme als consumentisme? 
A alinea 5 
B alinea 8 
C alinea 9 
D alinea 13 
 

1p 10 Citeer de zin uit alinea 8 die het duidelijkst het pragmatisme tot uitdrukking 
brengt. 
 
 

Pagina: 655Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1001-a-10-1-o 4 lees verder ►►►

In de tekst wordt het inzicht in de toestand van de wereld van de huidige 
twintigers vergeleken met het inzicht in de toestand van de wereld van de vorige 
generatie.  

1p 11 Welke van onderstaande uitspraken drukt het beste uit wat de tekst over het 
inzicht van beide generaties zegt? 
A Beide generaties zijn min of meer dezelfde politieke en maatschappelijke 

opvattingen toegedaan en delen hetzelfde idealisme.  
B De huidige twintigers hebben te laat goed inzicht in maatschappelijke 

problemen verworven, en hun denkbeelden zijn diffuus. 
C Het is niet vast te stellen dat de huidige twintigers minder inzicht in 

maatschappelijke kwesties hebben dan de vorige generatie. 
D Het ontbreekt beide generaties aan voldoende inzicht in maatschappelijke 

problemen om deze doeltreffend op te kunnen lossen.  
 
Het idealisme van de oudere generatie en het idealisme van de huidige 
twintigers verschillen van elkaar. 

3p 12 Noem drie typische kenmerken van het idealisme van de oudere generatie zoals 
in de tekst beschreven.  
 
Alinea’s kunnen verschillende functies ten opzichte van elkaar hebben, zoals: 
aanleiding, argument, conclusie, gevolg, nuancering, tegenstelling, verklaring, 
voorbeeld, weerlegging, uitwerking.  

2p 13 Welke twee functies heeft alinea 12 ten opzichte van alinea 11? 
 

1p 14 Welke houding ten opzichte van de vorige generatie idealisten spreekt in de 
context van dit artikel het meest uit woorden als ‘kuddegeest’ (titel), ‘de 
hanenkam’ of ‘geitenwollen sokken van de toenmalige wereldverbeteraars’ 
(regels 211-213) en ‘kuddedieren’ (regels 254)? 
A geringschatting 
B medelijden 
C vertedering 
D walging 
 

1p 15 Welke van onderstaande beweringen zijn juist, gelet op de inhoud van de 
alinea’s 10 tot en met 12? 
In dit tekstdeel  
1 wordt begrip getoond voor de eis van huidige twintigers dat verantwoorde 

producten ook aantrekkelijk moeten zijn.  
2 wordt gesteld dat alternatieve kleding niets met idealisme te maken heeft. 
3 wordt gesteld dat individualisme en pragmatisme werkelijk idealisme 

uitsluiten. 
4 wordt tegengesproken dat consumerend weldoen zonder persoonlijke offers 

te mager is. 
A 1 en 2 zijn juist 
B 1 en 4 zijn juist 
C 2 en 3 zijn juist 
D 3 en 4 zijn juist 
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1p 16 Hoe kan de tekst ‘Maatwerk contra kuddegeest’ qua tekstsoort het beste worden 
getypeerd? 
A Als een combinatie van een activerende tekst en een beschouwing. 
B Als een combinatie van een beschouwing en een betoog. 
C Als een combinatie van een betoog en een activerende tekst. 
D Als een combinatie van een uiteenzetting en een betoog. 
 

1p 17 Welke van onderstaande zinnen geeft het best de hoofdgedachte van de tekst 
‘Maatwerk contra kuddegeest’ weer? 
A De huidige twintigers doen meestal pas aan liefdadigheid wanneer ze daar 

zelf veel voordeel bij hebben; ze zijn dan ook minder idealistisch dan de 
vorige generatie. 

B Doordat de twintigers van nu in de jaren ’90 zijn opgegroeid in zorgeloze 
welstand, zijn ze minder ingesteld om persoonlijke offers te brengen voor het 
goede doel. 

C Het apolitieke ‘consumerend weldoen’ van de netwerkgeneratie levert in de 
praktijk soms meer op dan het idealisme van de vroegere 
wereldverbeteraars. 

D Het op maat gesneden idealisme van de huidige twintigers is anders, maar 
doet niet per se onder voor het groepsgebonden idealisme van vorige 
generaties. 

 
1p 18 Wat is, gelet op de strekking van de gehele tekst, de beste uitleg van de titel 

‘Maatwerk contra kuddegeest’? 
A De twintigers van nu bepalen zelf welk goed doel ze van belang vinden; de 

vorige generatie volgde de gedachtegang van de grote groep. 
B De twintigers van nu formuleren hun idealen heel precies; voor de vorige 

generatie was idealisme niet verbonden aan specifieke, concrete idealen. 
C De twintigers van nu vinden dat idealisme behoort tot ieders privéterrein; de 

vorige generatie vond dat je je idealisme tijdens demonstraties moest 
uitdragen. 

D De twintigers van nu vinden dat idealisme goed verenigbaar is met een dure 
levensstijl; de vorige generatie vond een sobere levensstijl beter bij 
idealisme passen. 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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tekstfragment 1 
 
 
(1) Het engagement is terug van weggeweest – vraag alleen niet hoe. Het nieuwe 
engagement lijkt verdacht veel op de ouderwetse liefdadigheid: je doet het om jezelf 
beter te voelen – met het verschil dat je er nu niet eens meer je portemonnee voor 
hoeft te trekken! Jij bent er niet voor de wereld, de wereld is er voor jou. En daar 
moet de wereld beter van worden. 
(2) Het zou onzinnig zijn te beweren dat idealisme vroeger helemaal niet 
egocentrisch was. Maar het idealisme van tegenwoordig is van het nieuwe soort, het 
soort dat iedere inhoudelijkheid overboord zet in naam van de klantvriendelijkheid. 
Dat de boodschap wel eens verloren zou kunnen gaan en uiteindelijk alleen maar 
dient om het ego van de welvarende burger te strelen, is echt heel achterlijk gedacht. 
Er is sprake van een nieuwe zelfgenoegzaamheid: denken dat je de wereld verbetert 
als je er zelf beter van wordt. 
 
naar: Bas Heijne, De burger als potentaat, NRC Handelsblad sept/okt 2005 
 
 
In de tekst ‘Maatwerk contra kuddegeest’ staat in alinea 11 dat idealisme vraagt 
om persoonlijke offers (regels 197-198).  

3p 19 Waaruit blijkt dat Heijne (zie tekstfragment 1) dit standpunt deelt? Gebruik voor 
je antwoord maximaal 30 woorden. 

2p 20 Wat is het oordeel van Heijne (zie tekstfragment 1) over het hedendaagse 
idealisme? Gebruik voor je antwoord maximaal 15 woorden. 
 
 

Tekst 2  De liefde tot zijn land is ieder aangeboren ... 
 

21p 21 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal  
200 woorden van de tekst ‘De liefde tot zijn land is ieder aangeboren …’  
Zorg ervoor, dat je samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de 
oorspronkelijke tekst niet kent.  
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
− welke overeenkomsten er zijn tussen de identiteit van het gezin en de natie;  
− welk gevaar zich voordoet op het niveau van de identiteit van de natie; 
− welke factoren dit gevaar beperken en waardoor deze factoren remmend 

werken;  
− met welke redenering kosmopolitisme geen alternatief wordt gevonden voor 

de behoefte aan een nationale identiteit; 
− wat wordt geconcludeerd ten aanzien van het trots zijn op de eigen nationale 

identiteit. 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  VW-1001-a-10-1o* VW-1001-a-10-1-o* 
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Tekst 1 
 

Maatwerk contra kuddegeest 
 
(1) Politiek is iets voor mensen met 
idealen. De Wiardi Beckman Stichting, 
het wetenschappelijk bureau van de 
PvdA, was benieuwd naar de idealen 
van de generatie jonge mensen die nu 5 
tussen de twintig en dertig jaar oud zijn, 
en liet er onderzoek naar verrichten.  
(2) De uitkomsten van dit onderzoek 
zijn verrassend. Het lijkt wel of de 
huidige twintigers zich nergens druk om 10 
maken. Ze consumeren en communi-
ceren erop los, maar organiseren zich 
nauwelijks en al helemaal niet voor ‘de 
Goede Zaak’. Ze kunnen maar moeilijk 
begrijpen wat hun ouders tijdens de 15 
studentenprotesten van de roerige jaren 
zestig bezielde en wanneer ze ergens 
nog een oude sticker met de tekst 
‘Kernenergie? Nee bedankt!’ tegen-
komen, hebben ze geen idee van het 20 
fanatisme dat achter deze protestkreet 
schuilging. Het idealisme van hun 
ouders hebben ze, naar het lijkt, niet 
meegekregen. 
(3) Dat dit idealisme hun vreemd lijkt te 25 
zijn, zou wel eens kunnen komen door-
dat ze zijn opgegroeid in de zorgeloze 
jaren ’90. Die jaren vormden de kroon 
op een lange periode waarin de maat-
schappij met forse stappen vooruitging. 30 
In de tweede helft van de vorige eeuw 
werd de verzorgingsstaat opgebouwd, 
werden instituties gedemocratiseerd en 
nam de vrouwenemancipatie een hoge 
vlucht. De Verenigde Naties werden 35 
opgericht, het verschijnsel 
‘ontwikkelingssamenwerking’ kreeg 
vorm en in 1989 kwam er met de val 
van de Berlijnse muur een definitief 
einde aan de Koude Oorlog. De 40 
maatschappij leek af. In de jaren ’90 
kreeg je de indruk dat zo ongeveer 
iedereen een eigen huis bezat, er was 
genoeg te eten en er was werk, veel 

werk. Het gemakkelijk verdiende geld 45 
werd in het weekend met handen vol 
weer uitgegeven. Het was de tijd van de 
houseparty’s, de drankfestijnen, van 
coke en pillen. Natuurlijk gebeurde er 
wel eens wat in de wereld, maar aan de 50 
jongeren die in deze tijd opgroeiden 
ging dat grotendeels voorbij. De Golf-
oorlog, de moordaanslag op de Israëli-
sche premier Rabin en het dodelijke 
ongeluk van prinses Diana: het waren 55 
berichten uit een andere werkelijkheid. 
(4) Aan dit zorgeloze tijdperk kwam 
tegen het eind van de jaren ’90 plotse-
ling een eind. Investeerders in internet-
bedrijven bleken uit te gaan van veel te 60 
rooskleurige verwachtingen en nogal 
wat kleine beleggers verloren in één 
klap hun kapitaal. De terroristische 
aanslagen op New York van 9/11 
zorgden wereldwijd voor een schok-65 
effect. In korte tijd maakten de jongeren 
van toen alsnog kennis met het feno-
meen ‘maatschappelijk vraagstuk’. 
Fundamentalisme, xenofobie, werk-
loosheid en politiek getinte moord-70 
aanslagen: het nieuws was opeens op 
de hoek van de straat te vinden en 
eiste van iedereen, jong of oud, een 
standpunt.  
(5) De jonge generatie van, inmiddels, 75 
twintigers moest een inhaalslag maken. 
Maar dat betekende niet dat idealisme 
meteen haar grootste hobby werd, laat 
staan het soort idealisme van vorige 
generaties. Deze twintigers gaan maar 80 
voor weinig de straat op en compromis-
loze wereldverbeteraars zul je er zelden 
onder aantreffen. Hun houding lijkt 
ongeïnspireerd, maar misschien gaat 
daar wel juist het optimisme achter 85 
schuil waarmee ze als jongeren zijn 
opgegroeid. Juist omdat stabiliteit en 
overvloed voor hen altijd zo normaal 
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waren, zien ze recessies en conflicten 
als tijdelijke akkefietjes. Problemen zijn 90 
er om op te lossen, niet om er, zoals 
vorige generaties, vanuit een bepaalde 
ideologie een leven lang mee bezig te 
zijn. 
(6) Heeft het ‘klassieke’ idealisme dan 95 
helemaal afgedaan? Nee, de huidige 
twintigers zetten zich wel degelijk in om 
de maatschappij te verbeteren. Maar ze 
doen dat zonder zich langdurig te 
binden aan één stroming of instituut. 100 
Neem de leegloop van de vakbonden: 
alleen wie een concreet probleem met 
zijn werkgever moet oplossen, wordt 
nog lid. Kranten, omroepen en 
verenigingen merken allemaal dat de 105 
twintigers van nu zich niet meer willen 
binden: ze leven van proefabonnement 
naar proefabonnement. Onvoorwaarde-
lijke saamhorigheid is hun vreemd. 
(7) Daarmee is het verschijnsel ‘groep’ 110 
nog geen verleden tijd. In zijn boek 
Kiezen voor de kudde signaleert Menno 
Hurenkamp het ontstaan van nieuwe 
maatschappelijke verbanden in 
zogenaamde ‘lichte gemeenschappen’. 115 
Lichte gemeenschappen worden 
gekenmerkt door vormen van sociaal 
contact met een informeel en tijdelijk 
karakter, die veelal ad hoc tot stand 
komen. Ze zijn in de plaats gekomen 120 
van organisaties, clubs en verbanden 
die de deelnemers een alomvattende 
leefstijl opdringen. De twintigers van nu 
onderhouden met behulp van Hyves, 
Skype, msn, e-mail en sms liever een 125 
uitgebreid maar flexibel netwerk van 
losse contacten en worden daarom ook 
wel de 'netwerkgeneratie' genoemd. 
(8) Zo groot en diffuus als het 
adressenbestand van de netwerk-130 
generatie is, zo groot en diffuus is ook 
haar beeld van een ‘betere wereld’. In 
dat beeld is geen plaats voor uit-
gesproken politieke of ideologische 
overtuigingen. Vorige generaties 135 
koesterden het streven naar een betere 
wereld nog als een helder, overzichte-

lijk en alles overkoepelend ideaal. Je 
kon best demonstreren vóór democratie 
en vrouwenrechten, en tegelijkertijd 140 
tégen woningnood en kernenergie, want 
je streed altijd voor ‘de goede zaak’. 
Maar de huidige generatie twintigers 
kan niets met dit containerbegrip. Zij 
lost de problemen liever één voor één 145 
op. Dat is heel begrijpelijk, want de 
laatste jaren is duidelijk geworden dat 
sommige idealen – zoals complete 
vrijheid van meningsuiting en een 
vreedzame multiculturele samenleving 150 
– moeilijk verenigbaar zijn. Voor de 
twintigers is idealisme geen totaal-
pakket maar iets persoonlijks. Het is 
maatwerk. 
(9) De netwerkgeneratie brengt geen 155 
grote groepen meer op de been met 
een beroep op loyaliteit aan de kudde. 
Daar is meer voor nodig. Ze verwacht 
er iets voor terug: een handige werk-
ervaring, een nieuw netwerk of een 160 
goed feest. Ze gaat naar een hip feest 
Dance4life (Start dancing, Stop aids), 
vraagt op 3FM plaatjes aan tegen land-
mijnen en organiseert – zonder enige 
ironie – een Diner tegen Honger. Vaak 165 
leveren dit soort activiteiten meer geld 
op dan de inzamelacties van officiële 
instanties en stichtingen.  
(10) Typerend voor deze groep 
jongeren is het ‘consumerend weldoen’. 170 
Als ze een bijdrage kunnen leveren aan 
de verbetering van de wereld door Max 
Havelaarkoffie te drinken, zullen ze dat 
niet laten, maar zij eisen dan wel, 
terecht, dat die koffie te drinken is. Ook 175 
willen ze best milieuvriendelijke kleding 
kopen, maar daarmee moeten ze er 
dan wel goed uitzien. Natuurlijk juichen 
ze toe dat de firma Ben&Jerry’s nauw 
samenwerkt met organisaties die be-180 
gaan zijn met het welzijn van natuur, 
dier en mens, maar het belangrijkste is 
toch dat ijs van dit merk zo lekker is. 
(11) Publicist Evert Nieuwenhuis toonde 
zich erg enthousiast over dit ver-185 
schijnsel, dat hij benoemde als ‘Nieuw 
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Idealisme’. Maar niet iedereen heeft 
zo’n positieve kijk op de manier waarop 
de huidige twintigers zich inzetten voor 
het goede doel. Idealisten van de oude 190 
stempel wijzen erop dat idealisme méér 
moet zijn dan een onvergetelijke 
ervaring die past in de reeks bungee-
jumpen en backpacken door Australië 
en wel wat meer moet inhouden dan het 195 
eten van een verantwoord ijsje. 
Idealisme, zo stellen ze, vraagt om 
persoonlijke offers. Daar zit misschien 
wat in.  
(12) Deze kritiek wordt vooral in de 200 
hand gewerkt door het feit dat de 
idealen van de twintigers van nu lang 
niet zo duidelijk herkenbaar zijn als die 
van een vorige generatie. Ze worden 
aan het zicht onttrokken door individu-205 
alisme en pragmatisme. Maar is dat 
erg? Het is toch onzin dat individualis-
me en pragmatisme per definitie haaks 
zouden staan op het streven om de 
wereld te verbeteren? Idealisme kan 210 
het heel goed stellen zonder de hanen-
kam of geitenwollen sokken van de 
toenmalige wereldverbeteraars. 
(13) Een voorbeeld van een thema dat, 
losgeweekt uit een kluwen hoog-215 
gestemde idealen, ook de twintigers 
van nu volop aanspreekt, is het 
energievraagstuk. Van oudsher was het 
de milieulobby die het thema ‘energie’ 
claimde en inbedde in haar bekende 220 

verhaal over de waarde van de natuur 
en de zorg voor onze planeet. Maar 
juist doordat het om een georganiseer-
de beweging ging, bleef het onderwerp 
buiten het blikveld van degenen die 225 
geen zin hebben zich bij wat voor be-
weging dan ook aan te sluiten. Klimaat-
verandering is voor de twintigers niet 
langer een puur ‘groen’ thema. Wie niet 
geïnteresseerd is in het beschermen 230 
van diersoorten en natuurgebieden, 
mag zich tóch zorgen maken over het 
klimaat. Iedereen die geen zonne-
panelen op zijn dak heeft, mag tóch 
meedenken over milieuvriendelijke 235 
energie. Wie energiebesparing bepleit, 
hoeft dat niet uitsluitend te doen omdat 
hij de natuur wil sparen, maar kan ook 
puur eigenbelang voor ogen hebben.  
(14) De huidige generatie twintigers 240 
staat op een andere manier in de 
maatschappij dan vorige generaties. 
Feit is dat er geen massa’s krakers, 
provo’s en studenten meer zijn die als 
één man de barricades opgaan. Maar 245 
daarmee zijn de idealen nog niet 
verdwenen. Zoals sinds de Ipod ieder 
voor zich bepaalt welke nummers ‘Alle 
Dertien Goed’ zijn, zo heeft ieder nu 
zijn eigen beeld van de goede zaak. 250 
Misschien weten de twintigers van nu 
wel beter hoe de samenleving kan 
worden verbeterd dan die idealistische 
kuddedieren van vroeger.

 
naar: Gustaaf Haan 
uit: de Volkskrant, 24 februari 2007 
 
Gustaaf Haan is neerlandicus. Hij is lid van de WBS Werkplaats. Deze 
werkplaats is bedoeld om nieuwe ideeën voor sociaaldemocratische en 
progressieve politiek te ontwikkelen. 
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Tekst 2 
 
De liefde tot zijn land is ieder aangeboren ... 
 

(1) Toen ik een jaar of acht was, legde 
ik een lijstje aan van ‘Nederlandse 
kampioenen’. Ik herinner me de 
tevredenheid waarmee ik naar het lijstje 
keek, met een gevoel van ‘wij mogen 
dan een klein land zijn, onbeduidend 
zijn wij niet’. Dat ik door chauvinistische 
sentimenten werd bevangen, is 
opmerkelijk, want gedurende het 
grootste deel van mijn jeugd bevond ik 
me helemaal niet in Nederland, maar in 
allerlei andere landen, waar mijn vader 
als geoloog te werk was gesteld. Later 
woonde ik als volwassene met een 
eigen gezin ook nog eens vijf jaar tot 
mijn genoegen in Amerika. Met zo’n 
internationale achtergrond lijkt een 
identiteit als wereldburger, als 
kosmopoliet, voor de hand te liggen. 
Toch heb ik me altijd van kinds af aan 
door en door een Nederlander gevoeld. 
Ik heb er vreemd genoeg nooit aan 
getwijfeld welk land het mijne was.  
(2) Hoe komt dat eigenlijk? Want in 
zekere zin is al die nationale trouw op 
z’n minst bijzonder opmerkelijk te 
noemen. Vooral in tijden van inter-
nationalisering en mondialisering ligt 
het voor de hand dat burgers zich juist 
internationaal gaan organiseren en zich 
met grotere verbanden gaan 
identificeren, met grotere verbanden 
dan die van het eigen land en met de 
daarbij behorende cultuur. Waarom 
voelen we ons niet allemaal wereld-
burgers? Met andere woorden: waarom 
hechten we nog steeds zoveel waarde 
aan onze nationale identiteit? Is een 
zekere nationale trots eigenlijk wel 
aanvaardbaar? 
(3) Behoefte aan saamhorigheid is iets 
wat we kennen uit onze kindertijd. 
Sterker nog. Een zekere mate van 
chauvinisme is voor kinderen de 

normaalste zaak van de wereld. Trots 
zijn op je eigen familie, clan, buurt, 
dorp, stad, land is een van de middelen 
om je gunstig te onderscheiden van 
anderen die daar toevallig geen deel 
van uitmaken. Verbondenheid met de 
eigen kleine kring hoort bij de natuur-
lijke orde. Als ouders hun eigen 
kinderen niet belangrijker vonden dan 
andermans nageslacht, dan zouden die 
kinderen weinig kans hebben tot 
volwassenheid te komen. Verbonden-
heid komt neer op bevoordeling. Liefde 
krijgen is een voorkeursbehandeling 
ondergaan. Van het huiselijk gezin met 
zijn vanzelfsprekende onderlinge 
loyaliteiten, scherp afgebakend van 
andere kerngezinnen, is het een kleine 
stap naar een groter systeem van 
onderlinge solidariteit: een school, een 
dorp, een streek, een natie.  
(4) In dit verband is het opvallend dat 
het gezin en de nationale staat in grote 
lijnen werken volgens hetzelfde 
principe: er is fysieke nabijheid, men 
geeft elkaar een voorkeursbehandeling 
ten opzichte van mensen die er niet bij 
horen en men vormt een front tegen 
externe bedreigingen. Dat is de waarde, 
het gevoel en de betekenis tot een 
gezin te behoren. Hetzelfde geldt 
mutatis mutandis voor het bezit van een 
nationale identiteit: bij een land te be-
horen, de taal te spreken en de cultuur 
te kennen. Het creëert de mogelijkheid 
je op nationaal niveau ergens thuis te 
voelen. In beide gevallen gaat het om 
een natuurlijke behoefte. Uiteraard is 
de dichtbijheid en verwantschap tussen 
landgenoten minder krachtig dan 
tussen gezinsleden, maar ook tussen 
landgenoten bestaat zoiets onmisken-
baar, zie alleen al de manier waarop 
mensen hun landgenoten bejubelen 
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tijdens internationale sportwedstrijden 
en naar wie de sportieve voorkeur 
uitgaat, als men bijvoorbeeld naar de 
Olympische Spelen kijkt. Op zo’n 
moment gaat het niet alleen om liefde 
voor het eigen vaderland, maar ook om 
gevoelens van trots, om beter, sterker 
en succesvoller te willen zijn dan de 
ander. Schuilt daar niet een groot 
gevaar in?  
(5) Vaak schiet de trots door en roept 
gekoketteer met identiteit alleen maar 
irritaties op. Iemand is Nederlander of 
Iraniër, homo, vrouw, boer, zwart, 
blank, hetero of vegetariër – wat is dat 
voor kinderachtige reden om trots op te 
zijn? Schermen met het begrip ‘trots’ 
vestigt er de aandacht op dat de club, 
het land of het volk waartoe jij behoort 
zich voordelig onderscheidt van 
mensen die er niet bij horen. Zo’n 
distinctiedrift heeft iets onuitstaanbaar 
zelfgenoegzaams.  
(6) Hoe dan ook: liefde en trots liggen 
doorgaans in elkaars verlengde. Toch 
wordt het één veelal als onschuldig en 
als nastrevenswaardig gezien, terwijl 
het andere in beginsel als gevaarlijk en 
als afkeurenswaardig wordt beschouwd. 
Trots houdt immers een vergelijking 
met anderen in. Wie trots is op zijn 
land, op zijn volk en cultuur vindt zijn 
eigen land en volk beter dan andere 
landen. Dit soort gevoelens van 
superioriteit hebben in de vorm van 
nazisme, racisme en andere vormen 
van militant etnocentrisme in het 
verleden tot gruwelijk onrecht en tot 
gigantische slachtpartijen geleid.  
(7) Sinds de Tweede Wereldoorlog 
staat de Westerse ideologie gelukkig in 
het teken van de universele mensen-
rechten, waardoor het incorrect is om je 
nog langer voor te laten staan op een 
willekeurig aspect als geslacht, ras of 
geloofsovertuiging. Een veel sterkere 
dempende factor voor nationale trots is 
het individualisme, dat zich de laatste 
decennia in de Westerse wereld sterk 

ontwikkeld heeft. In de individualis-
tische wereldbeschouwing, waarin de 
mens verantwoordelijk is voor zijn eigen 
daden en zijn eigen keuzen maakt, 
komt niets meer in aanmerking voor 
zoiets als trots, behalve de eigen 
prestaties.  
(8) Het individualisme gaat voorbij aan 
heroïsche of anderszins gedenk-
waardige figuren uit het verleden, vindt 
alles wat met genealogie en afkomst te 
maken heeft onzin en distantieert zich 
ten slotte ook van trots op prestaties 
van contemporaine aard. Waarom zou 
iemand trots zijn op het Nederlands 
elftal als hij zelf niet heeft mee ge-
voetbald? Voor de individualist zou het 
daarom wel handig zijn als trots niet 
zou figureren in het complex van 
gevoelens die met identiteit te maken 
hebben. Want voor de autonome 
individualist is het eigenlijk niet van 
belang tot welke nationaliteit hij be-
hoort. Hij houdt zich sowieso het liefst 
verre van nationale trots, zeker als 
deze voortkomt uit gevoelens die naar 
nationalisme rieken.  
(9) Ondanks het gevaar van misplaatste 
superioriteit kan een zekere trots op de 
eigen nationale identiteit nooit geheel 
worden uitgebannen. En waarom zou 
dat ook moeten? Een identiteit is een 
ander woord voor het lidmaatschap van 
een groep en dat impliceert uiteraard, 
dat het wel en wee van je groeps-
genoten je ter harte gaat. Dat ze je niet 
totaal onverschillig laten.  
(10) Zelf ben ik bijvoorbeeld best trots 
op de unieke typisch Nederlandse 
Sinterklaastraditie, die volgens mij de 
Kerstman met straatlengten verslaat. 
Sinterklaas met zijn surprises en spot-
dichten is geestiger en inventiever dan 
die materialist met zijn rendieren. 
(11) Het gevoel van een nationale 
identiteit, van verbondenheid met een 
land, vloeit, zoals gezegd, voort uit de 
even noodzakelijke als natuurlijke 
behoefte érgens bij te horen. Dat 
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bepaalt ook, dat het zogenaamde 
wereldburgerschap of kosmopolitisme 
niet als een reëel alternatief voor het 
hebben van een nationale identiteit 
beschouwd kan worden. Waarmee kan 
de kosmopoliet zich identificeren? Met 
heel de wereld? Hij voelt zich geen 
landbewoner maar een wereldbewoner. 
Maar dat is een buitengewoon 
ingewikkelde optie en voor mij in ieder 
geval een onmogelijkheid. Want de 
wereld als geheel is te groot en te 
veelvormig om je mee te identificeren, 
laat staan om er solidair mee te zijn.  
De wereldburger zonder wortels, 
zonder dwarsverbindingen, met een 
landonafhankelijke identiteit, bestaat 
niet, want een mens heeft steun nodig 
van gelijkgezinden en die vind je alleen 
als je je committeert, oftewel als je een 
identiteit kiest, dan wel aanvaardt.  
(12) De nationaliteit is de grootste 
entiteit waar een mens nog identiteit 
aan kan ontlenen. Vergroot je de schaal 
nog verder, dan kom je in EU-regionen 
terecht, een gemeenschap die de 
inwonenden niets zegt en waarover zij 
onverschillig hun schouders ophalen. 
Of je komt terecht in een nog grotere en 
nog meer diffuse sector als de 
Westerse wereld tegenover ... ? Het 
Oosten? De derde wereld? Te vaag  
allemaal. 

(13) Een nationale identiteit wil ook 
zeggen: die hoort er wel bij en die niet. 
Dat is een wezenlijk element maar mag 
niet een al te dwingend karakter krijgen. 
Bij al te dwingende kaders worden 
individuen uit naam van de nationale 
identiteit monddood gemaakt, 
buitengesloten of onderdrukt. 
Niettemin, mensen die een identiteit 
delen, delen een belang. Dus zijn ze 
geneigd tot onderlinge loyaliteit en 
zullen ze voor elkaar opkomen. Dat 
geldt voor families, dorpen, buurten, 
sportverenigingen, vakbonden, 
beroepsverenigingen, maar ook voor 
landen. 
(14) Een nationaliteit is overzichtelijk, 
handzaam en betekenisvol. Het ene 
land is echt anders dan het andere; dat 
merk je al als je de grens naar België 
overschrijdt. Veel dingen zijn elders 
leuker en beter dan in Nederland – ik 
zal het niet ontkennen. Maar het voor-
deel van Nederland voor mij is wel dat 
men er Nederlands spreekt (handig, 
want dat is toevallig ook mijn eerste 
taal) en dat alles bekend, vertrouwd en 
voorspelbaar is. Mensen houden van 
het bekende en zijn trots op waar ze 
van houden. Dat is een krachtig en 
natuurlijk psychologisch mechanisme, 
waar niks mis mee is.

 
naar: Beatrijs Ritsema 
uit: HP/DeTijd, 16 november 2007 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 
 
 
 

einde  VW-1001-a-10-1b* VW-1001-a-10-1-b* 
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Correctievoorschrift VWO 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
tevens oud programma Nederlands 

 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
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1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Maatwerk contra kuddegeest 
 

 1 D 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 5 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 4 B 
 

 5 B 
 

 6 B 
 

 7 D 
 

 8 maximumscore 1 
individualisme 
 

 9 C 
 

 10 maximumscore 1 
“Zij lost de problemen liever één voor één op.” (regels 144-146) 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is (drie van de volgende): 
− Ze voerden fanatieke protestacties. / Ze gingen de straat op. 
− Ze vochten een leven lang vanuit een bepaalde ideologie met 

problemen. / Ze bonden zich levenslang aan één stroming of instituut. / 
Ze beleden hun idealisme in onvoorwaardelijke saamhorigheid.  

− Ze zagen een betere wereld als één helder, overkoepelend begrip. /  
Ze zagen idealisme als totaalpakket.  

− Ze vonden dat bij idealisme het brengen van persoonlijke offers hoort. 
 
per juist kenmerk 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 13 maximumscore 2 
• verklaring 1 
• weerlegging 1 
 

 14 A 
 

 15 B 
 

 16 B 
 

 17 D 
 

 18 A 
 

 19 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Heijne is verontwaardigd over het feit dat idealisme tegenwoordig een 

vorm van liefdadigheid is waarbij je niet eens meer je portemonnee 
hoeft te trekken 2 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 
Indien: Hij meent dat het zelfgenoegzaam is als je denkt de wereld te 
kunnen helpen als je er zelf beter van wordt 1 
 

 20 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Heijne beoordeelt het hedendaagse idealisme als ouderwetse 

liefdadigheid / als een nieuw soort egocentrisme / als een nieuwe vorm 
van zelfgenoegzaamheid 1 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 2  De liefde tot zijn land is ieder aangeboren ... 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 21 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 21.1 maximumscore 4  
(overeenkomsten) 
Overeenkomsten identiteit gezin en nationale staat:  1 
• men is elkaar (fysiek) nabij / men voelt verwantschap/saamhorigheid / 

trots op het eigene  1 
• men geeft elkaar een voorkeursbehandeling / men is onderling loyaal  1 
• men vormt een front tegen externe bedreigingen  1 
 

 21.2 maximumscore 2  
(gevaar) 
• Op het niveau van de (identiteit van de nationale) staat kan 

nationalisme / chauvinisme / overdreven identiteitsbesef / 
(doorgeschoten) trots leiden tot distinctiedrift / superioriteitsgevoelens / 
(ergerniswekkende) zelfgenoegzaamheid / (militant) etnocentrisme / 
onrecht / slachtpartijen  2 

 
 21.3 maximumscore 5  

(beperkende factoren plus toelichting) 
Beperkende factoren voor (al te nadrukkelijke) nationale trots / 
chauvinisme: 1 
• het beginsel van de universele mensenrechten  1 
• waardoor het incorrect is je (nog langer) te laten voorstaan op een 

willekeurig kenmerk (zoals geslacht, ras of geloofsovertuiging)  1 
• de invloed van het individualisme  1 
• (want) voor de individualist komen alleen de eigen prestaties in 

aanmerking / de individualist hecht niet aan heroïek uit het verleden / 
vindt alles wat met afkomst te maken heeft onzin / heeft een afkeer van 
nationalisme  1 
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Vraag Antwoord Scores

 21.4 maximumscore 7  
(redenering) 
Kosmopolitisme / Wereldburgerschap is geen alternatief (voor de behoefte 
aan een nationale identiteit):  1 
• want het komt niet tegemoet aan de (noodzakelijke en natuurlijke) 

behoefte ergens bij te horen / want leven zonder identiteit / zonder 
wortels bestaat niet  2 

• want identificatie met de hele wereld / een landonafhankelijke identiteit 
is niet goed mogelijk  2 

• want de nationaliteit vormt de grootst mogelijk entiteit voor onderlinge 
loyaliteit / voor het delen van belangen / want de wereld is te groot / te 
diffuus om je mee te identificeren  2 

 
 21.5 maximumscore 3  

(conclusie) 
• Er is niets mis met nationale trots / (Een beperkte mate van) nationale 

trots is acceptabel/aanvaardbaar/onvermijdbaar  2 
• want die komt voort uit een natuurlijk/aangeboren/psychologisch 

mechanisme / want mensen houden van het bekende / want trots en 
identiteit horen bij elkaar  1 

 
 22.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 

taalgebruik in de samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 22.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een 
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de 
opdracht is 0 punten. 
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Schematisch: 
201 - 220: 0 scorepunten aftrek; 
221 - 225: 2 scorepunten aftrek; 
226 - 230: 4 scorepunten aftrek; 
231 - 235: 6 scorepunten aftrek; 
236 - 240: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 

 
tekst 1 naar: Gustaaf Haan, de Volkskrant, 24 februari 2007 
tekst 2 naar: Beatrijs Ritsema, HP/De Tijd, 16 november 2007 
 
 
 
 
 
 

einde  VW-1001-a-10-1-c* 
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VW-1001-a-10-2-o 

Examen VWO 

2010 
tijdvak 2 

dinsdag 22 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
tevens oud programma Nederlands 

 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 20 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1  Dieren zijn geen burgers – hooguit hamburgers 
 

1p 1 Hoe zouden we het karakter van de inleiding van de tekst ‘Dieren zijn geen 
burgers – hooguit hamburgers’ het beste kunnen typeren? 
A anekdotisch en het onderwerp aankondigend 
B de directe aanleiding voor het schrijven vermeldend en samenvattend 
C de probleemstelling gevend en concluderend 
D samenvattend en concluderend 
 
Veel teksten kunnen in kleinere teksteenheden worden verdeeld volgens het 
bouwschema ‘inleiding-kern-slot’. 

1p 2 Welk kopje past, gelet op de inhoud van de tekst, het beste boven de inleiding 
van de tekst? 
A Denkfouten bij materiële en immateriële vernieuwingen 
B Doorslaande sentimenten bij omgang met dieren 
C Misère door geluidsoverlast op de camping 
D Steeds krachtiger roep om rechten voor dieren 
 

1p 3 Welk kopje past, gelet op de inhoud van de tekst, het beste boven de kern van 
de tekst? 
A Liefde vertrekpunt houding jegens dieren om ons heen 
B Ondeugdelijke opvattingen voorstanders dierenrechten 
C Politici sleuren burgers mee in groeiende verontwaardiging 
D Slachtoffers bio-industrie uitgangspunt dierenactivisme 
 

1p 4 Welk kopje past, gelet op de inhoud van de tekst, het beste boven het slot van 
de tekst? 
A Dierenwetboek laat nog even op zich wachten 
B Onmondigheid dier beletsel voor lidmaatschap Tweede Kamer 
C Politiek het ultieme wapen in strijd tegen dierenleed 
D Wetenschap richtsnoer voor bevechters dierenonrecht 
 

1p 5 Hoe kunnen we het belangrijkste tekstdoel van de tekst ‘Dieren zijn geen 
burgers – hooguit hamburgers’ het beste typeren? 
Het belangrijkste tekstdoel is 
A de lezers amuseren met een relaas over fouten in de denkwijzen van 

dierenactivisten en laten nadenken over de tekorten van de 
dierenwetenschap. 

B de lezers laten nadenken over de grens tussen mens en dier en het geven 
van een historisch overzicht van de ideeën met betrekking tot dierenrechten. 

C de lezers oproepen tot het maken van een juiste afweging met betrekking tot 
dierenleed en ze overtuigen van het gelijk van de tegenstanders van 
dierenactivisme. 

D de lezers overtuigen van een verkeerde zienswijze van dierenactivisten en 
het propageren van een doeltreffender aanpak inzake het dierenleed. 
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“Het idee dat dieren net als mensen rechten zouden moeten krijgen, steunt in 
beginsel op een misvatting …” (regels 49-51) 

1p 6 Hoe kan, gelet op de redenering in alinea 3 en 4, het verwijt aan het adres van 
hen die dit idee huldigen, het beste getypeerd worden? 
A Men houdt zich onvoldoende aan de wetten van de logica. 
B Men vergelijkt met de verkeerde zaken. 
C Men verzint iets wat zonder nut is. 
D Men wil iets bewerkstelligen wat niet werkt. 
 
In alinea 4 worden de argumenten van voorstanders van dierenrechten aan de 
orde gesteld. 

1p 7 Hoe worden deze argumenten in de tekst vooral behandeld? 
Vooral als argumenten die uitgaan van 
A een onbetrouwbare autoriteit. 
B een overhaaste generalisatie. 
C een verkeerde oorzaak-gevolgrelatie. 
D een verkeerde vergelijking. 
 
De tekst is zeer uitgesproken over de opvattingen van voorstanders van 
dierenrechten.  

2p 8 Op welke retorische wijze wordt in alinea 5 geprobeerd de voorstanders begrip 
te laten krijgen voor de opvattingen van de auteur?  
 
“… het voorkomen van het buitensporige dierenleed dat onze samenleving 
iedere dag standaard produceert, zal niet gaan via de kronkelende wegen van 
het dierenrecht …” (regels 116-121) 

2p 9 Waarom zal dat niet gaan? Geef de belangrijkste verklaring. 
Gebruik voor je antwoord maximaal 15 woorden.  
 
“deze moderne utopie” (regels 157-158) 

3p 10 Welke verklaringen voor het ontstaan van deze utopie worden in de tekst 
gegeven?  
 

1p 11 Welke tekstuele functie vervult alinea 7 ten opzichte van alinea 6? Kies uit één 
van de volgende functiewoorden: conclusie, deel van een opsomming, gevolg, 
samenvatting, tegenstelling, uitwerking. 
 

1p 12 Welke tekstuele functie vervult alinea 8 ten opzichte van alinea 7? Kies uit één 
van de volgende functiewoorden: conclusie, deel van een opsomming, gevolg, 
samenvatting, tegenstelling, uitwerking. 
 

2p 13 Welke twee bezwaren worden geopperd tegen het geven van ‘het laatste woord’ 
(regel 179) aan de wetenschapper en de bioloog? 
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1p 14 Wat zijn, blijkens de tekst, de ultieme middelen om een einde te maken aan het 
dierenleed? 
A De juiste menselijke maat, fatsoenlijk gedrag in de bio-industrie en een 

einde aan het debat tussen theologen en biologen. 
B Door de politiek afgedwongen gedragsregels voor de burgers, verstandig 

nadenken en menselijk mededogen. 
C Een zuiverder bepaling van intrinsieke waardes, flinker politiek optreden en 

een optimaal gebruik van de wetenschap. 
D Scherpere dierenwetten, een menselijke vertegenwoordiging van de dieren 

in de politiek en goede rechtspraak. 
 

1p 15 Hoe wordt in de tekst tegen de waarde of betekenis van dieren aangekeken? 
A De mate waarin een dier van nut is, is afhankelijk van de uitkomst van het 

debat tussen theologen en biologen. 
B De waarde van een dier is intrinsiek bepaald, en is daarom feitelijk min of 

meer gelijk aan die van de mens. 
C Feitelijk bestaat er geen autonome dierenwaarde, het is immers de mens die 

bepaalt wat waarde heeft. 
D Wetenschappers kunnen en moeten definiëren welke dierenwaarden 

maatschappelijk van gewicht zijn.  
 

1p 16 Waarom wordt Eskens’ idee, waarnaar in regels 233-236 verwezen wordt, 
‘grotesk’ genoemd? 
 

1p 17 Welk bezwaar kan op basis van tekstgegevens worden ingebracht tegen de 
wijze van argumenteren ten aanzien van de voorstanders van dierenrechten? 
A De standpunten van de voorstanders worden tegenover elkaar geplaatst;  

de ene groep voorstanders wordt uitgespeeld tegen de andere. 
B Er worden verkeerde autoriteitsargumenten gebruikt; wetenschappers en 

biologen hebben veel minder pretenties dan wordt gesuggereerd. 
C Er wordt regelmatig direct en indirect op de man gespeeld: de voorstanders 

worden als kortzichtig, naïef en overgevoelig afgeschilderd. 
D Het lezerspubliek wordt door de ironie en de woordgrappen die in de titel en 

in de tekst worden gemaakt op het verkeerde been gezet. 
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tekstfragment 1 
 
 
(1) Het is lastig het relaas van Coen Simon te weerleggen: of je met een hamer een 
rubberen muur wilt slopen. Maar ik doe toch een poging, want er zitten wel degelijk 
inconsistenties in die te opvallend zijn om ze ongemerkt te laten passeren. Zo schrijft 
hij dat dierenrechten ertoe leiden dat we in een oneindige wirwar van regels verstrikt 
raken. Waarom dat zo is, blijft in het vage. Hoezo een wirwar? Waarom zou dat wel 
zo zijn met dierenrechten en niet met mensenrechten? Duidelijk omschreven, aan 
dieren toegekende rechten beschermen het dier tegen de exploitatie en mishandeling 
door de mens. En ook al weet het dier dat zelf niet en ook al kan het niet zelf naar de 
rechter stappen of een stem in het stemhokje uitbrengen, dan kan dat nog wel 
worden gedaan námens het dier, door mensen inderdaad. Net zoals dat bij zuigelingen, 
kinderen, verstandelijk gehandicapten en dementerenden gebeurt als die worden 
mishandeld. Zij kunnen net zo min voor zichzelf opkomen als dieren en hebben toch 
– en terecht – rechten. Dat vinden we toch ook de normaalste zaak van de wereld? 
(2) Dan de intrinsieke waarde van het dier, in de ogen van Simon een ethisch 
goochelbegrip. Een waarde kan volgens hem nooit intrinsiek zijn, omdat de waarde 
van dingen, dieren en mensen wordt bepaald door ons, mensen. Nou en? Kunnen wij 
mensen – en dan met name het diervriendelijke deel der mensheid – niet vinden dat 
dieren een waarde op zichzelf hebben? Die hébben ze, al was het alleen maar omdat 
wij mensen niet zonder dieren kunnen, maar dieren héél goed zonder mensen. Neem 
de bij. Zonder bijen geen bestuiving van allerlei gewassen, met als gevolg: 
hongersnood. Een aarde zonder flora en fauna is in allerlei opzichten een volstrekt 
onleefbare aarde. Het is juist de mens met zijn ongebreidelde hebzucht en 
vernietigingsdrang die de oorzaak is van de huidige krediet-, voedsel-, water- en 
dierziektencrises. De dieren kúnnen dergelijke crises niet eens veroorzaken, als ze 
dat al zouden willen. 
 
naar een ingezonden reactie van M. v.d. Kamp, op de NRC-site, maart 2009 
 
 
In tekstfragment 1 wordt stelling genomen tegen de redenering uit de tekst 
‘Dieren zijn geen burgers – hooguit hamburgers’.  

2p 18 Welke twee van onderstaande beweringen geven de beste typering van de 
bezwaren die in alinea 1 van tekstfragment 1 tegen die redenering gemaakt 
worden?  
1 In de tekst ‘Dieren zijn geen burgers – hooguit hamburgers’ wordt de 

bewijslast ontdoken. 
2 In de tekst ‘Dieren zijn geen burgers – hooguit hamburgers’ wordt een 

onjuist beroep op een autoriteit gedaan. 
3 In de tekst ‘Dieren zijn geen burgers – hooguit hamburgers’ wordt een 

onjuiste gevolgtrekking gemaakt. 
4 In de tekst ‘Dieren zijn geen burgers – hooguit hamburgers’ wordt een 

standpunt vertekend. 
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1p 19 Welke bewering geeft de beste typering van de bezwaren die in alinea 2 van 
tekstfragment 1 tegen die redenering gemaakt worden?  
1 In de tekst ‘Dieren zijn geen burgers – hooguit hamburgers’ wordt de 

bewijslast ontdoken. 
2 In de tekst ‘Dieren zijn geen burgers – hooguit hamburgers’ wordt een 

onjuist beroep op een autoriteit gedaan. 
3 In de tekst ‘Dieren zijn geen burgers – hooguit hamburgers’ wordt een 

onjuiste gevolgtrekking gemaakt. 
4 In de tekst ‘Dieren zijn geen burgers – hooguit hamburgers’ wordt een 

standpunt vertekend. 
 
 
tekstfragment 2 
 
 
Het is verschrikkelijk dat mensen menen te mogen bepalen wat er met dieren 
gebeurt: gevangen, gemarteld, gegeten. De aarde is niet van ons mensen maar van 
alle levende wezens. Het dier kan zich niet verweren en heeft maar één wens: leven 
zoals zijn specifieke soort zou moeten leven. In vrijheid en met de mogelijkheid om 
dat dier te zijn dat het is. 
 
Een gedicht van Maurits Mok: 
 
In dierenogen valt hetzelfde licht 
als in het oog van mensen. 
Het levende schept adem uit één bron, 
vangt van zijn eerste kreet 
tot aan zijn laatste huivering 
dezelfde zon. 
 
Denkenden gaan met dieren 
onder dezelfde hemel 
dezelfde einder tegemoet, 
door één verlangen voortgedreven: 
leven. 
 
naar een ingezonden reactie van Henny Stoel, op de NRC-site, maart 2009 
 
 

2p 20 Leg uit waarom Coen Simon in tekstfragment 2 een poging zou kunnen zien het 
– zoals hij in alinea 2 van zijn tekst stelt – intuïtieve onderscheid tussen mens 
en dier op het emotionele vlak op te heffen.  
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Tekst 2  Gebrek aan diepgang leidt tot desinteresse 
 

22p 21 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal  
200 woorden van de tekst ‘Gebrek aan diepgang leidt tot desinteresse’. Zorg 
ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de oorspronkelijke 
tekst niet kent. 
 
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
− wat typerend is voor de huidige media en hun journalistieke aanpak; 
− welke gevolgen die aanpak heeft voor het publieke debat;  
− wat de aanpak van de huidige media voor effecten heeft op burgers, de 

politiek en de media zelf; 
− welke oproep aan wie gedaan wordt aangaande de huidige aanpak. 
 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

VW-1001-a-10-2-o* 
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Tekst 1 
 

Dieren zijn geen burgers – hooguit hamburgers 
 
(1) Enkele jaren geleden hadden mijn 
vrouw en ik een caravan op een vaste 
kampeerplek op Kampeervereniging 
Mooi Zeegse aan de Drentse Aa. Daar 
brachten we de warme dagen van het 5 
jaar door, bij gebrek aan tuin of balkon 
in onze bovenwoning in Groningen. Op 
het weggetje van ons stekje naar het 
gemeenschappelijk sanitair had een 
echtpaar met een hond een zelf-10 
gebouwd huisje, waar ze ook de koude 
dagen van het jaar doorbrachten. Ze 
keken vanaf een strategisch punt uit 
over het terrein van de vereniging en 
volgden samen met de hond de langs-15 
lopende kampeergenoten. Steevast op 
tien passen van hun hekje zette de 
hond het op een blaffen, zonder ooit 
over het kniehoge hekje te springen.  
De Pavlov in mij wist op een gegeven 20 
moment welke boom ik passeerde als 
het zinloze geblaf begon. Maar het 
kabaal kwam niet alleen van deze 
bullebak. Want op de eerste beweging 
van de trouwe viervoeter volgde een 25 
streng: hier! Daarop blafte de hond en 
riep het baasje: koest! Gedurende de 
halve minuut die ik nodig had om hun 
territorium te overbruggen hoorde ik 
dan dus: HIER! WOEF! KOEST! WOEF! 30 
HIER! WOEF! KOEST! WOEF! U be-
grijpt dat het onderscheid tussen man 
en hond niet hoorbaar meer aanwezig 
was. En misschien was dat onderscheid 
er bij dit éénhondgezin ook nauwelijks, 35 
dat zou kunnen. Maar gelukkig bleef 
hun gedrag beperkt tot de privésfeer 
van het fel bewaakte kampeerplekje.  
(2) Dat is niet het geval met de roep om 
dierenrechten, die steeds luider door de 40 
publieke ruimte galmt. Met enkele 
politici voorop probeert een groeiende 
groep burgers het intuïtieve onder-
scheid tussen mens en dier op te 

heffen, niet alleen op het juridische, ook 45 
op het emotionele vlak – denk aan de 
recente kranslegging voor een 
doodgeschoten Terschellinger edelhert.  
(3) Het idee dat dieren net als mensen 
rechten zouden moeten krijgen, steunt 50 
in beginsel op een misvatting die te ver-
gelijken is met de hardnekkige denkfout 
die door de hele geschiedenis van de 
mensheid heen velen heeft aangezet 
tot het bouwen van een perpetuum 55 
mobile, een machine die, eenmaal in 
gang gezet, zichzelf oneindig aan de 
gang kan houden. Wie er even over 
nadenkt, begrijpt dat dat niet kan. Toch 
hebben de vele pogingen een indruk-60 
wekkende serie vernuftige apparaten 
opgeleverd. Met slechts één manke-
ment: ze houden er stuk voor stuk na 
verloop van tijd mee op. De utopische 
ingenieurs die hiertoe in staat bleken, 65 
zou ik zeker een verbouwing van mijn 
badkamer toevertrouwen, maar geen 
haar op mijn hoofd overweegt op een 
van hen te stemmen als ze in de poli-
tiek gaan om te bouwen aan een betere 70 
samenleving. Technisch zijn ze 
uitstekend onderlegd, maar het 
ontbreekt ze aan realiteitszin.  
(4) Hetzelfde geldt voor de liefdevolle 
pogingen van steeds meer mensen om 75 
dieren rechten te geven, net zoals wij 
mensen die hebben. Wie er even bij 
stilstaat, begrijpt dat dierenrechten 
nergens op slaan, maar het idee ervan 
is zo aantrekkelijk (het zou de oplossing 80 
moeten zijn voor zoveel zinloos dieren-
leed) dat ook hier het menselijke ver-
stand zich door een te sterke wens in 
spitsvondige bochten laat wringen. Zie 
enkele veelgehoorde voorbeelden: van 85 
vrouwen en slaven leek het ook on-
denkbaar dat ze ooit rechten zouden 
krijgen, even ondenkbaar als rechten 
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voor dieren. En daarom is er een 
emancipatiebeweging nodig voor 90 
dieren. Of: een mens is ook een dier, 
dus zou het uitsluiten van dieren ‘racis-
me’ op niveau van de soort zijn. En nog 
een nieuwe spitsvondigheid van filo-
soof-activist Erno Eskens: ieder mens 95 
krijgt bij zijn geboorte burgerrechten en 
pas als daar aanleiding toe is, verliest 
hij deze gedeeltelijk, dat kunnen we bij 
dieren dus ook zo doen. In beginsel 
zouden alle dieren vanaf hun geboorte 100 
burger kunnen zijn.  
(5) Het dier als burger. Ik zou zeggen, 
dat is nu juist het probleem van grote 
groepen dieren in een moderne mense-
lijke samenleving, dat ze worden ge-105 
boren als burger, met het rund als de 
ongekroonde burgerking. Vergeef me 
deze grap, want ik neem de dieren-
kwestie werkelijk uiterst serieus. De 
omgang tussen mens en dier is, zacht 110 
uitgedrukt, behoorlijk uit het spoor ge-
lopen. De dierenrechtenactivist en ik 
hebben een gedeelde zorg: het 
erbarmelijke lot van vele dieren, in de 
eerste plaats de slachtoffers van de 115 
bio-industrie. Maar het voorkomen van 
het buitensporige dierenleed dat onze 
samenleving iedere dag standaard 
produceert, zal niet gaan via de 
kronkelende wegen van het dieren-120 
recht, integendeel. Mens en dier zullen 
met deze verjuridisering en verweten-
schappelijking van onze morele plicht 
jegens de natuur in het algemeen en de 
dieren in het bijzonder, in een on-125 
eindige wirwar van regels verstrikt 
raken, waarbij de samenleving zelf niet 
meer beslist over het lot van de natuur, 
maar de rechter en de bioloog dat 
moeten doen, samen op één stoel.  130 
(6) Al vind ik het licht mensonterend om 
een dier van mijn eigen soort te moeten 
uitleggen waarom het dierenrecht een 
juridisch perpetuum mobile is, ik zie me 
gezien de stijgende populariteit ervan 135 
gedwongen het toch te doen. Waarom 
bestaat op dit moment zo’n breed ge-

dragen steun voor dierenrechten? Aller-
eerst natuurlijk omdat het sympathiek is 
om vóór dierenrechten te zijn – je bent 140 
dan immers een dierenvriend én tegen 
diermartelingen, wat kan daar nu tegen 
zijn? Een andere verklaring voor de 
gestaag groeiende steun voor 
dierenrechten is de even gestaag toe-145 
nemende bewustwording van de groot-
schalige wijze waarop we dieren gruwe-
lijk behandelen. De derde verklaring 
stipte ik al aan, die ligt in het vernuft 
van de voorstanders. Het gegoochel 150 
met juridische en rechtsfilosofische 
begrippen maakt al gauw een welover-
wogen indruk, maar feitelijk draaien ze 
daarmee de argeloze dierenvriend een 
rad voor ogen.  155 
(7) Maar de belangrijkste en veel om-
vangrijker oorzaak van deze moderne 
utopie is het geloof in de wetenschap. 
Niet iets van gisteren dus, maar een 
verschuiving die haar oorsprong in de 160 
zeventiende-eeuwse Verlichting heeft. 
Het vreemde en allesoverheersende 
debat tussen gelovigen en darwinisten 
is een symptoom van deze ontwikke-
ling. Schepping of evolutie vind ik 165 
echter een vals dilemma, omdat geen 
enkele evolutie een schepping uitsluit 
en vice versa. Waarom, kun je je af-
vragen, vliegen gelovigen en weten-
schappers elkaar dan hierover in de 170 
haren? Omdat er wél iets anders op het 
spel staat, namelijk wie de morele 
richting van de menselijke samenleving 
bepaalt: de theologie of de biologie. De 
laatste wint duidelijk terrein.  175 
(8) Wanneer de bioloog of de weten-
schapper, die precies zouden moeten 
kunnen bepalen wat nodig is voor het 
welzijn van dieren, het laatste woord 
krijgt over de rechten van dieren, 180 
kunnen de burger en de politicus heel 
gemakkelijk hun eigen verantwoordelijk-
heid afschuiven. Wat de wetenschappe-
lijke blik op dierenrechten bovendien 
dreigt te verhullen, is de wijze waarop 185 
het recht normaal gesproken tot stand 
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komt. Waar mensen mishandeld 
worden, hoeft de wetenschap er niet 
aan te pas te komen. Ons eigen voor-
stellingsvermogen en onze eigen afkeur 190 
zijn doorslaggevend in de strafmaat. 
Die menselijke maat zit ons echter vaak 
niet lekker. Die vinden we dan te 
beperkt. Blijkbaar hebben mensen be-
hoefte aan een autoriteit als het om 195 
morele kwesties gaat. De mens is op 
zoek naar een richtlijn over hoe om te 
gaan met zijn wereld. Deze kan hij 
halen uit geloofsovertuigingen of de 
wetenschap, maar bovenal toch uit de 200 
eigen, menselijke ervaring.  
(9) Hoe vriendelijk en vooral gemakke-
lijk het idee op het eerste gezicht ook 
lijkt, dierenrechten, de oorsprong van 
ieder recht blijft politiek. Het is niet zo 205 
dat we een dierenwetboek schrijven en 
dan het dierenleed gewoon even 
‘wegregelen’. Sterker nog, het 
menselijke mededogen zal worden 
vervangen door een eindeloos 210 
procederen tegen onrecht.  
(10) De mens bepaalt hoe de mens zich 
moet gedragen, niet hoe dieren zich 
moeten gedragen. Als we een einde 
willen aan het dierenleed dat onze bio-215 
industrie veroorzaakt, moeten we in de 

politieke arena afrekenen met deze 
menselijke praktijk, niet via een 
biologisch-juridische aanspraak op 
genetische gelijkheid noch via ethische 220 
goochelbegrippen als ‘intrinsieke 
waarde’. Zeker met dit laatste veel-
gehoorde begrip in dierenrechten-
kringen komt het probleem van dieren-
recht overduidelijk bovendrijven. Een 225 
waarde is natuurlijk nooit ‘intrinsiek’. 
Een waarde, de waarde van dingen, 
dieren en mensen worden allemaal 
bepaald door ons, mensen.  
(11) De utopische voorstellen van de 230 
dierenrechtenaanhangers leggen on-
bedoeld deze politieke conditie van de 
mens bloot. Het allermeest in Eskens’ 
groteske idee om een vaste vertegen-
woordiging in de Kamer toe te laten die 235 
spreekt namens het stomme dier. Met 
dit gratuite gebruik van het politico-
logische begrip van volksvertegenwoor-
diger benadrukt deze activist onbedoeld 
de diepe kloof tussen mens en dier. 240 
Dieren hebben geen stem en kunnen 
dus ook niet meestemmen. Ze zijn 
principieel uitgesloten van het politieke 
spel. Je kunt ze wel stemrecht geven, 
maar geen hond zal naar de stembus 245 
komen. 

 
naar: Coen Simon 
uit: NRC Handelsblad, 20 maart 2009 
 
Coen Simon is filosoof en publicist; hij schrijft voor NRC, Trouw en Filosofie 
Magazine. 
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Tekst 2 
 

Gebrek aan diepgang leidt tot desinteresse 
 
(1) Commerciële belangen dwingen 
journalisten ertoe elkaar de loef af te 
steken met gevoelige, soms pikante 
onderwerpen. De gedachte is: als wij er 
geen aandacht aan besteden, doet een 
ander het wel. Een onbezonnen uit-
spraak van een politicus, een weinig 
doorzichtig systeem van onkosten-
declaraties of een stukgelopen liefdes-
relatie tussen twee bekende Neder-
landers bieden een uitgelezen kans 
eens flink te scoren. Dagenlang volgt 
men nauwgezet de ontwikkelingen, ook 
al valt er verder niets meer te vertellen, 
en worden deskundigen aan de tand 
gevoeld met het doel de aandacht van 
de lezer en de kijker vast te houden. Het 
smakelijke onderwerp wordt volledig 
uitgemolken totdat een volgende hype 
zich aandient.  
(2) Natuurlijk is het onjuist ‘de media’ af 
te schilderen als één voortrazende 
hypemachine. De Volkskrant is de Metro 
niet, nu.nl is geen nrc.nl en Vrij Neder-
land is iets anders dan Panorama. Toch 
zijn er bij al deze bladen tekenen waar-
neembaar die een toenemende macht 
van de commercie verraden. Zo worden 
de artikelen, uit angst om de aandacht 
kwijt te raken, steeds korter. Artikelen 
van meer dan duizend woorden zijn in 
kranten steeds meer uitzondering dan 
regel; in treinkranten staan al helemaal 
geen artikelen van enige omvang.  
(3) Ook in Hilversum is ‘kort en bondig’ 
de absolute norm geworden. De 
metingen van het Centrum voor Kijk- en 
Luisteronderzoek, waar op de seconde 
nauwkeurig het kijkgedrag van het 
Nederlandse televisiepubliek wordt 
geregistreerd, vormen sinds enkele 
jaren het belangrijkste uitgangspunt voor 
de vormgeving en programmering van 
de publieke zenders. De gemiddelde tv-

kijker blijkt een onrustig type: een pauze 
of stilte langer dan een paar seconden 
doet hem al naar een andere zender 
zappen. Te lang stilstaan bij hetzelfde 
onderwerp verdraagt hij niet. Interviews 
in praatprogramma’s zijn daarom niet 
langer dan strikt noodzakelijk is. 
Gesprekken bij bijvoorbeeld Pauw en 
Witteman, de volgens velen belangrijk-
ste serieuze, dagelijkse talkshow van de 
publieke omroep, duren gemiddeld zo’n 
twaalf minuten per gast. Wie dat nog te 
lang vindt, kan het hele programma nog 
eens op internet bekijken in ‘vodcasts’1) 
van vijf minuten. 
(4) Het moordende tempo dat op tele-
visie de norm is, heeft tot gevolg dat het 
publieke debat sterk bepaald wordt door 
mensen die bereid maar vooral in staat 
zijn hun uitgesproken mening te ver-
woorden zonder een al te diepgravende 
argumentatie. Mediapersoonlijkheden 
als Jort Kelder en Jan Mulder komen in 
één week daarom vaker aan het woord 
dan de meeste hoogleraren, academici 
en wetenschappers in hun hele carrière. 
Deze bekende Nederlanders (BN’ers) 
zijn ‘veilige’ gasten voor programma-
makers: je weet tenminste zeker dat het 
geen ‘saaie’ of ‘trage’ televisie wordt. 
Ook rap formulerende, stellige politici 
worden veel vaker gevraagd dan hun 
meer omzichtig formulerende, wat be-
dachtzamere collega’s.  
(5) Het gebrek aan diepgang in het 
publieke debat komt niet alleen voort uit 
een angst om kijkers (en dus adverteer-
ders) kwijt te raken. Aan het tekort aan 
intellectuele bijdragen ligt ook een 
diepere, filosofische oorzaak ten grond-
slag: de inflatie van wat kan worden 
aangeduid met het begrip ‘deskundig-
heid’. Die inflatie is vooral te wijten aan 
het postmoderne denken. Onder invloed 
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van sceptici als Søren Kierkegaard 
(1813 – 1855) en Friedrich Nietzsche 
(1844 – 1900) kreeg het streven naar 
waarheid een andere invulling. Dé waar-
heid bestond niet langer of was op z’n 
hoogst een door de mens gefabriceerde 
sociale constructie. Zo werd iedere 
opvatting min of meer gereduceerd tot 
‘slechts een mening': niemand had de 
definitieve of ware visie op de wereld. 
Door die gewijzigde invulling kreeg het 
begrip ‘deskundigheid’ ook een andere 
betekenis. Er was immers geen criterium 
meer voorhanden om te beoordelen of 
een bepaalde opvatting méér waar of 
waardevoller was dan een andere. De 
waarheid – voor zover daarvan kon 
worden gesproken – was een kwestie 
van optellen geworden: alle meningen 
bij elkaar benaderden ‘het ware’ nog wel 
het meest. Veel journalistieke redacties 
lijken zich aan die gedachte te hebben 
gespiegeld. Je zou het de 
‘verwikipediaïsering’ van de journalistiek 
kunnen noemen: de websites van de 
kranten in Nederland worden tegen-
woordig volgeschreven door anonieme 
internetgebruikers, die op discussiefora 
en onder ieder nieuwsbericht hun 
mening mogen geven (of beter gezegd: 
hun grieven mogen uiten).  
(6) Ik vind de tegenzin om onderscheid 
te maken tussen gezaghebbende en 
willekeurige meningen vanuit een filo-
sofisch standpunt begrijpelijk. Een 
alomvattend wereldbeeld is per definitie 
onmogelijk; niemand heeft in principe 
méér recht van spreken dan een ander. 
Maar dat neemt niet weg dat dit uit-
gangspunt in de dagelijkse praktijk van 
een publiek debat wel degelijk nadelige 
effecten heeft. Voor het grootste na-
delige effect waarschuwde Nietzsche 
zelf al toen hij de waarheid voor ‘dood’ 
verklaarde: het gevaar van nihilisme. Als 
geen enkele opvatting gezaghebbender 
is dan enig andere, waarom dan 
überhaupt nog opvattingen huldigen?  

(7) Desinteresse en cynisme kenmerken 
al jaren het publieke debat in Nederland 
– voor zover je nog van een echt debat 
kunt spreken. Terwijl momenteel in bij-
voorbeeld Duitsland al maandenlang 
een vurige discussie wordt gevoerd over 
de verhouding tussen de macht van de 
staat en de privacy van burgers, wordt 
de privacykwestie in Nederland af-
gedaan met een apathisch ‘ach, wie niks 
te verbergen heeft, heeft ook niks te 
vrezen’. En dat komt niet doordat de 
Nederlander zich geen zorgen hoeft te 
maken: een elektronisch kinddossier dat 
gegevens bevat over de ‘wijze van 
opvoeden’, een elektronisch patiënten-
dossier dat gevoelige medische ge-
gevens digitaal beschikbaar maakt, de 
identificatieplicht, een recordaantal tele-
foontaps, belgegevens met een bewaar-
plicht van twee jaar – het is slechts een 
willekeurige greep uit de pot vol onder-
werpen die een stevig debat zouden 
rechtvaardigen.  
(8) Een ander voorbeeld van markante 
desinteresse is het debat over de 
Europese eenwording, of liever gezegd 
het gebrek daaraan. In 2005 werd de 
nieuwe Europese Grondwet nog door 
een grote meerderheid van de bevolking 
afgewezen. Maar toen een slechts 
cosmetisch herziene versie – met een 
beetje minder symboliek en een andere 
naam – alsnog via de parlementaire 
achterdeur werd goedgekeurd, bleef het 
stil. Het zij dan maar zo, luidde de 
cynische conclusie. Over Europa is 
daarna geen substantiële discussie 
meer van de grond gekomen.  
(9) De naar nihilisme neigende onver-
schilligheid (‘wat maakt het allemaal uit’) 
heeft niet alleen te maken met de 
befaamde kloof tussen burger en poli-
tiek, maar ook met een diep wantrouwen 
jegens de media. Steeds vaker beklagen 
burgers en politici zich over de beeld-
vorming: niet dé werkelijkheid, maar een 
subjectief of zelfs gemanipuleerd beeld 
van de werkelijkheid is wat de media 

Pagina: 687Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1001-a-10-2-b 7 lees verder ►►►

ons voorhouden. Ook hier heeft dat 
besef van subjectiviteit dezelfde 
nihilistische consequentie: we hechten 
geen waarde meer aan nieuws (‘het is 
maar een beeld’), we wantrouwen de 
bron (‘de media manipuleren’) en we zijn 
bovendien cynisch over de mogelijkheid 
tot verandering (‘het is nu eenmaal zo’).  
(10) De ironie wil dat desinteresse vaak 
zelfversterkend werkt. Aan de ene kant 
zet ze het journaille ertoe aan om met 
allerlei niet-inhoudelijke kunstgrepen de 
aandacht van het snel verveelde publiek 
vast te houden: het nieuws wordt terug-
gebracht tot zestig seconden, af-
gewisseld met kolderieke YouTube-
filmpjes en opgeleukt met BN’ers. Aan 
de andere kant veroorzaakt deze info-
tainmentjournalistiek ook die des-
interesse en het cynisme waar ze tegen 
moet vechten. Hoe kan iemand werkelijk 
betrokken raken bij zoiets complex als 
mensenrechtenschendingen in Tibet, als 
tien minuten later het gespreks-
onderwerp alweer verandert in de 
nieuwste cd van Lee Towers? En hoe 
kan iemand echt iets begrijpen van het 
fundamentalisme in het Midden-Oosten, 
als de discussie na twaalf minuten al 
wordt onderbroken door reclame-
blokken?  
(11) Geen wonder dus dat de animo 
voor serieuze, diepgravende verslag-
geving – en daarmee voor belangrijke 
maatschappelijke kwesties als privacy 
en de Europese Unie – gering is. De  

burger is diepgang niet meer gewend. 
Dus houden we voor het gemak de 
verslaggeving zo simpel mogelijk. En 
helaas ontmoeten politiek en journalis-
tiek elkaar te vaak in die behoefte aan 
simpelheid. Ze hebben er beide voor-
deel bij. Voor de een betekent het 
hogere kijkcijfers of een grotere lezers-
schare, voor de ander meer aandacht en 
meer stemmen. Het jammerlijke gevolg 
is dat daardoor de neiging om te 
reflecteren bij iedereen afneemt. Bij de 
journalist, omdat hij denkt: met diepgang 
bereik ik het publiek niet; bij de politicus, 
omdat hij weet: met diepgang haal ik het 
nieuws niet; en ten slotte bij het publiek 
of electoraat zelf, dat zich afvraagt: 
waarom nadenken over iets wat morgen 
toch alweer plaatsmaakt voor de 
volgende hype? 
(12) Het wordt tijd dat patroon eens te 
doorbreken. De volksvertegenwoordi-
gers moeten zich weer bewust worden 
van hun grote verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de burger. Redacties van 
kranten en tv-programma’s die ernaar 
streven kwalitatief goede producten te 
maken, zouden de durf moeten hebben 
echte deskundigen aan het woord te 
laten en daar tijd en ruimte voor moeten 
vrijmaken. Dat geldt natuurlijk in het 
bijzonder voor de media die gesubsidi-
eerd worden. Alleen zo krijgen we meer 
diepgang in het publieke debat en kan 
de desinteresse bij de burger door-
broken worden. 

 
naar: Rob Wijnberg, filosoof en columnist 
uit: NRC Handelsblad, 7 maart 2009 

 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 

noot 1 Vodcasts: afkorting van video on demand; videofragmenten die op verzoek kunnen worden 
 afgespeeld. 

einde  VW-1001-a-10-2-b* 
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Correctievoorschrift VWO 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
tevens oud programma Nederlands 

 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
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1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
 
2.5 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Dieren zijn geen burgers – hooguit hamburgers 
 

 1 A 
 

 2 D 
 

 3 B 
 

 4 C 
 

 5 D 
 

 6 D 
 

 7 D 
 

 8 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
De auteur probeert de voorstanders van dierenrechten voor zich te winnen 
door te stellen dat hij de dierenkwestie uiterst serieus neemt / door te 
stellen dat hij en de dierenactivist dezelfde gedeelde zorg hebben. 
 

 9 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De mens zal verstrikt raken in een oneindige wirwar van regels  1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 

 10 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
− het is sympathiek om voor dierenrechten te zijn 
− de bewustwording van de (grootschalige) wijze waarop we dieren 

gruwelijk behandelen 
− het gegoochel met juridische en rechtsfilosofische begrippen (die de 

dierenvriend een rad voor de ogen draaien) 
− het geloof in de wetenschap 
 
Indien vier elementen juist 3 
Indien drie elementen juist 2 
Indien twee elementen juist 1 
Indien een of geen element juist 0 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 1 
deel van een opsomming 
 

 12 maximumscore 1 
uitwerking 
 

 13 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De burger en de politicus kunnen dan heel gemakkelijk hun eigen 

verantwoordelijkheid afschuiven  1 
• Ons eigen voorstellingsvermogen en onze eigen afkeur worden dan 

uitgeschakeld (terwijl die bij de mishandeling van mensen bepalend 
zijn voor de strafmaat)  1 

 
 14 B 

 
 15 C 

 
 16 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
Omdat dieren niet kunnen stemmen / niet kunnen praten/redeneren / geen 
verstand van politiek hebben. 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 2 
• 1 1 
• 3 1 
 

 19 maximumscore 1 
3 
 

 20 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
Het dier wordt menselijke eigenschappen toegedicht (zoals wensen en 
verlangens, de zucht naar vrijheid). 
of 
Mens en dier worden dezelfde verlangens / wordt dezelfde levensdrift 
toegedicht. 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 2  Gebrek aan diepgang leidt tot desinteresse 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 22 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 21.1 maximumscore 5 
(typering van huidige journalistiek en overige media en hun aanpak) 
• De media gaan (zichtbaar) gebukt onder (grote) commerciële druk 2 
• Men is bang om aandacht publiek te verliezen  1 
• (Gevolg) De media kennen steeds minder diepgang / gaan steeds 

meer gehaast/oppervlakkig te werk / hanteren steeds vaker ‘kort en 
bondig’ als norm 2 

 
Opmerking 
Aan een antwoord als: Artikelen worden steeds korter/oppervlakkiger /  
Ook op radio en tv is ‘kort en bondig’ de norm / Interviews verlopen steeds 
gehaaster / kennen steeds minder diepgang / Radio- en tv-programma’s 
kennen steeds minder diepgang, één scorepunt toekennen. 
 

 21.2 maximumscore 6 
(gevolgen voor publieke debat) 
• Effect op publieke debat / Gevolgen voor publieke debat: 1 
• (Publieke) debat wordt sterk bepaald door mensen met een 

uitgesproken mening, die geen diepgravende/uitvoerige argumentatie 
nodig hebben / (door ‘bekende’ Nederlanders) die niet saai of traag zijn 
/ (Publieke) debat wordt in de media nauwelijks meer gevoerd door 
mensen met diepgang / door bedachtzame mensen / door echte 
deskundigen  3 

• Alle meningen (in het debat) tellen even zwaar mee / lijken even zwaar 
mee te tellen / Geen differentiatie meer in deskundigheid / Geen 
eenduidige waarheid meer / De waarheid lijkt een gemiddelde 
geworden van alle meningen en standpunten / Verwikipediaïsering / 
Versimpeling  2 
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Vraag Antwoord Scores

 21.3 maximumscore 7 
(effecten huidige media op burgers, politici en media zelf) 
• Effecten op burgers en politici: 1 
• desinteresse/onverschilligheid/apathie/nihilisme/cynisme / geen animo 

voor serieuze verslaggeving / geen waarde hechten aan het nieuws / 
wantrouwen jegens de media 1 

• ontwenning aan diepgang / (neiging tot) minder reflectie  1 
• aanpassing van politici / versimpeling in de politiek / versimpeling in de 

politieke verslaggeving 1 
• Effect op media zelf: 1 
• (nog meer) infotainment / (nog meer) versimpeling (van de informatie) / 

nog minder diepgang / (nog meer) manipulatie van de 
waarheid/werkelijkheid / (spiraal van) (zelf)versterking nadelige 
eigenschappen 2 

 
Opmerking 
Alleen aan een juiste combinatie van ‘groep’ en effect een score 
toekennen. 
 

 21.4 maximumscore 4 
(oproep) 
• Patroon (van desinteresse) moet worden doorbroken / Diepgang moet 

weer terug in het debat 1 
• Middelen/Door: 1 
• volksvertegenwoordigers moeten zich weer bewust worden van hun 

verantwoordelijkheid 1 
• redacties moeten weer echte deskundigen aan het woord laten 1 
 

 22.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 22.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een 
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de 
opdracht is 0 punten.
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Schematisch: 
201 - 220: 0 scorepunten aftrek; 
221 - 225: 2 scorepunten aftrek; 
226 - 230: 4 scorepunten aftrek; 
231 - 235: 6 scorepunten aftrek; 
236 - 240: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Coen Simon, NRC Handelsblad, 20 maart 2009 
tekst 2 naar: Rob Wijnberg, NRC Handelsblad, 7 maart 2009 
 
 
 
 

einde  VW-1001-a-10-2-c* 
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Examen VWO 

2009 
tijdvak 1 

maandag 18 mei 
9.00 - 12.00 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 22 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1 Grenzeloze literatuur 
 
De tekst kan onderverdeeld worden in drie delen die met de volgende 
omschrijvingen kunnen worden aangeduid:  
deel 1: Recente ontwikkelingen op het gebied van de literatuur  
deel 2: Achtergronden bij deze ontwikkelingen  
deel 3: Huidige literatuuropvattingen en bezwaren daartegen  

1p 1 Bij welke alinea begint deel 2, dat met de omschrijving ‘Achtergronden bij deze 
ontwikkelingen’ kan worden aangeduid?  

1p 2 Bij welke alinea begint deel 3, dat met de omschrijving ‘Huidige 
literatuuropvattingen en bezwaren daartegen’ kan worden aangeduid?  
 
In alinea 1 wordt de grensvervaging tussen hoge en lage literatuur aan de orde 
gesteld. 

3p 3 Welke drie mogelijke verklaringen voor deze ontwikkeling kunnen uit het 
tekstgedeelte van alinea 1 tot en met 3 worden afgeleid?  
 
Alinea 2 maakt melding van een verschuivende voorkeur bij de gemiddelde 
boekenliefhebber. Voor een deel heeft deze verschuiving betrekking op non-
fictie, zoals schrijversbiografieën.  

2p 4 Welke overeenkomst is er tussen deze recentelijk ontstane belangstelling voor 
biografieën en de veranderde visie in de literatuurwetenschap, gelet op alinea 2 
tot en met 5? Gebruik voor je antwoord maximaal 15 woorden.  
 
Tot en met de jaren zeventig heerste aan de universiteiten de opvatting dat een 
literaire tekst ‘fictioneel + waardevol’ dient te zijn. (alinea 6) 

1p 5 Welke in het tekstgedeelte van alinea 7 tot en met 10 genoemde opvatting staat 
op gespannen voet met het idee dat literatuur puur fictioneel zou zijn? 

1p 6 Welke in het tekstgedeelte van alinea 7 tot en met 13 genoemde opvatting staat 
op gespannen voet met het idee dat literatuur waardevol is?  
 

2p 7 Geef het genuanceerde standpunt weer dat Van den Bergh, blijkens alinea 8 en 
9, inneemt inzake de verantwoordelijkheid van de schrijver voor zijn literaire 
scheppingen. Gebruik voor je antwoord maximaal 25 woorden.  
 
Een schrijver kan gebruikmaken van verschillende typen argument, zoals een 
argument op basis van: 
algemene normen en waarden, autoriteit, een emotie, een gevolg, een 
vergelijking, een voorbeeld, of ervaring. 

1p 8 Welk van bovengenoemde typen argument wordt gehanteerd in de zin:  
“Zo noemde hij het verkeerd als een schrijver die zich voor belediging moet 
verantwoorden in een rechtszaak, zich verdedigt door te stellen: “Dat heb ik niet 
gezegd, maar een van mijn personages.”? (alinea 7)  

1p 9 Welk van bovengenoemde typen argument wordt gehanteerd in de zin:  
“De schrijver zou wel heel erg in zijn vrijheid beknot worden als hij zich bij iedere 
uiting van zijn romanfiguren moest afvragen: “Kan ik dat wel helemaal voor mijn 
verantwoording nemen?” (alinea 8)  
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 925-0011-a-VW-1-o 3 lees verder ►►►

1p 10 Welk van bovengenoemde typen argument wordt gehanteerd in de zin:  
“Op dit soort vragen is al zo’n 2400 jaar geleden door Aristoteles afdoend 
antwoord gegeven.”? (alinea 11) 
 
Een schrijver kan, als retorisch middel, eerst toegeven dat in het standpunt van 
een ander (misschien) iets waars steekt, om dit standpunt vervolgens toch af te 
zwakken of te weerleggen.  

1p 11 Welke twee alinea’s zijn opgebouwd volgens dit patroon?  
A alinea 9 en 12 
B alinea 9 en 16 
C alinea 12 en 14 
D alinea 14 en 16 
 

2p 12 Geef de twee argumenten uit het tekstgedeelte van alinea 14 tot en met 16 
waarmee de tekst de postmoderne opvatting inzake fictie weerspreekt.  
 
Het standpunt van professor Kuitert dat literatuur niet meer gesubsidieerd zou 
moeten worden, wordt in de tekst becommentarieerd met: “Daarmee kiest 
mevrouw Kuitert wel erg onverbloemd voor de smaak van de massa en neemt 
ze blijkbaar voor lief dat met name dichtbundels dan niet meer uitgegeven 
kunnen worden.” (alinea 18).  

1p 13 Welk standpunt van de auteur ten aanzien van de smaak van de massa kun je 
uit deze bewering afleiden?  

1p 14 Welk standpunt van de auteur ten aanzien van poëzie kun je uit deze bewering 
afleiden?  
 
“Wie zich verzet tegen een dergelijke verplichte lijst, miskent dat insiders wel 
degelijk over harde criteria beschikken om vast te stellen of een bepaald werk 
tot de hogere literatuur gerekend mag worden of niet.” (alinea 20)  

1p 15 Welke opvatting over literatuur blijkt impliciet uit deze zin?  
A Alle criteria om de literaire waarde van een boek vast te stellen moeten hard 

gemaakt kunnen worden. 
B De beoordeling of een werk tot de hogere literatuur behoort, berust met 

name bij ervaren lezers. 
C Degenen die zich tegen een verplichte boekenlijst verzetten, zijn op literair 

gebied  outsiders. 
D Er zijn zo veel onmiskenbare literaire meesterwerken dat een literaire canon 

gewenst is. 
 

2p 16 Welke positieve invloed heeft, blijkens alinea 22, de ‘hogere’ literatuur op onze 
beleving van de werkelijkheid? Gebruik voor je antwoord maximaal 15 woorden.  
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1p 17 Wat is de hoofdgedachte van de tekst ‘Grenzeloze literatuur’?  
A De literatuur wordt bedreigd door de grensvervaging tussen fictie en non-

fictie en door de postmoderne opvatting dat er geen verschil is tussen ‘hoge’ 
en ‘lage’ literatuur. 

B De traditionele aandacht voor literatuur en het literaire werk zelf heeft ten 
onrechte plaatsgemaakt voor aandacht voor de schrijver zelf en voor de non-
fictionele context. 

C ‘Hoge’ literatuur valt, ondanks de postmoderne miskenning ervan, 
inhoudelijk toch te onderscheiden van lectuur en ook biedt ze dieper inzicht 
in de werkelijkheid dan non-fictie. 

D Nieuwe visies in de literatuurwetenschap en de aandacht voor 
autobiografische aspecten leiden tot verkeerde opvattingen aangaande het 
karakter van literatuur. 

 
De titel van de tekst, ‘Grenzeloze literatuur’, kan op verschillende manieren 
uitgelegd worden.  

2p 18 Kies uit onderstaande mogelijkheden de twee interpretaties van de titel die, 
gelet op de strekking van de gehele tekst, het meest voor de hand liggen: 
1 De traditionele afbakeningen tussen hoge en lage literatuur, fictie en non-

fictie zijn aan het verdwijnen. 
2 Echte kwaliteitsliteratuur heeft waarde over alle taal- en landsgrenzen heen. 
3 Literatuur staat een onbeperkte hoeveelheid gelijkwaardige interpretaties 

toe. 
4 Literatuur biedt de lezer ruime mogelijkheden om de wereld te ontdekken. 
5 Literatuur biedt vermaak, waardoor je als lezer even ontsnapt aan de 

beperkingen van de dagelijkse werkelijkheid. 
 
fragment 1 
 
(1) Professor Thomas Vaessens gelooft dat er een eind aan de leeslampcultuur 
is gekomen en dat het hoog tijd wordt om vanachter de stapel Moeilijke Boeken 
tevoorschijn te kruipen en de aankomende neerlandicus – die geen onderscheid 
meer maakt tussen musical en opera of Beethoven en popmuziek – op een 
minder intimiderende wijze te benaderen. Wat houdt de nieuwe aanpak van 
Vaessens en zijn academische geestverwanten in? 
(2) “De vraag is: waar begin je mee?”, antwoordt hij. “Ik zou zeggen: niet met de 
literatuurgeschiedenis. Die leert dat je een tekst pas goed begrijpt als je de 
literaire context ervan kent. Dat werkt intimiderend, want een beginnende 
student kent die context niet. Literatuuronderwijs begint wat mij betreft dus bij de 
bouwstenen van de literatuurgeschiedenis: afzonderlijke teksten, die ik samen 
met studenten bestudeer op wat ze voor hen, vandaag, nog betekenen kunnen.” 
(3) De ouderwetse voorstelling van de literatuur als een piramide, met een brede 
onderlaag van amusementslectuur en een kleine top van kwalitatief 
hoogwaardige literatuur, zou volgens Vaessens niet langer volstaan. Carel 
Peeters serveerde dit denkbeeld vorige week in VN af als ‘wishful thinking’ en 
de vrucht van een doorgeslagen postmodernisme. “Ik was niet ingenomen met 
die reactie”, zegt Vaessens fel.  
(naar: Hans Hoenjet, ‘Het is verwonderlijk dat literatuur nog zo leeft’, interview 
met prof. Thomas Vaessens, uit: HP/De Tijd, 24 februari 2006)
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1p 19 Ontleen aan bovenstaand fragment een reden waarom Vaessens geen 

voorstander zal zijn van een literaire canon voor het onderwijs zoals genoemd in 
‘Grenzeloze literatuur’, alinea 20.  
 
Professor Vaessens kiest met zijn studenten een benadering die een zekere 
overeenkomst vertoont met de benadering van de literatuurwetenschap in de 
jaren ’70.  

1p 20 Om welke overeenkomst gaat het? 
1p 21 Wat is de centrale vraag in de benadering van Vaessens?  

 
Vaessens wijst de voorstelling van literatuur als een piramide af. Carel Peeters 
noemt die afwijzing “de vrucht van een doorgeslagen postmodernisme” (alinea 3 
van het fragment). Uit die afwijzing valt Peeters’ vermoedelijke opvatting over 
het postmodernisme af te leiden. 

1p 22 Welk aspect van het postmodernisme lijkt Peeters centraal te stellen (zie het 
fragment), en welk aspect van het postmodernisme stelt tekst 1, ‘Grenzeloze 
literatuur’, centraal?  
A Peeters lijkt centraal te stellen dat het postmodernisme de kennis van 

historische contexten minder belangrijk vindt; tekst 1 stelt centraal dat het 
postmodernisme de kennis van eigentijdse culturele contexten belangrijker 
vindt. 

B Peeters lijkt centraal te stellen dat het postmodernisme nauwelijks 
onderscheid maakt tussen hoge en lage kunst; tekst 1 stelt centraal dat 
volgens het postmodernisme interpretaties van kunst individueel en 
vrijblijvend zijn. 

C Peeters lijkt centraal te stellen dat het postmodernisme nauwelijks oog heeft 
voor oudere letterkunde; tekst 1 stelt centraal dat het postmodernisme zich 
tegen de pretenties van oudere letterkunde verzet. 

D Peeters lijkt centraal te stellen dat het postmodernisme het switchen van het 
ene kunstwerk naar het andere rechtvaardigt; tekst 1 stelt centraal dat het 
postmodernisme geen  onderscheid ziet tussen kunst voor de elite en kunst 
voor de massa. 

 
 
Let op: de samenvattingsopdracht van dit examen staat op de volgende 
pagina. 
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Tekst 2 Regeerders in een rijtjeshuis 
 

21p 23 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 180 
woorden van de tekst ‘Regeerders in een rijtjeshuis’. Zorg ervoor dat deze 
samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent. 
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
− welke ontwikkeling zich heeft voorgedaan in de cultuur van leidinggeven en 

besturen in Nederland; 
− welk standpunt wordt ingenomen ten aanzien van de oude bestuurscultuur, 

op welk argument dit standpunt wordt gebaseerd, aan wie dit argument 
wordt ontleend en met welke historische gegevens dit argument wordt 
ondersteund; 

− welk tekort wordt gesignaleerd in de huidige bestuurscultuur, welke 
verklaring voor dit tekort wordt gegeven en welke oplossing voor dit tekort 
wordt voorgesteld.  

 
 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

925-1100-a-VW-1-o* 925-0011-a-VW-1-o* 
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Tekst 1 
 

Grenzeloze literatuur 
 
(1) In literaire supplementen en kunst-
rubrieken wemelt het al een tijd van 
discussies over de toekomst van de 
literatuur in een tijd van ontlezing. Ook 
wordt er opnieuw gedebatteerd over de 5 
vraag of het verschil in kwaliteit tussen 
een toneelstuk van Vondel en de 
smartlapteksten van André Hazes hard 
gemaakt kan worden.  
(2) De grens tussen de ‘hogere’ 10 
literatuur en de populaire amusements-
lectuur lijkt langzaam maar zeker te 
vervagen, vooral door de knieval die de 
meeste media maken voor jongeren en 
een lager opgeleid publiek. Tegelijker-15 
tijd verschuift de voorkeur van de 
gemiddelde boekenliefhebber van pure 
fictie naar non-fictie. Vooral de vraag 
naar boeken over historische onder-
werpen, biografieën en egodocumenten 20 
zoals dagboeken is flink toegenomen. 
(3) Waar komen deze verschuivingen 
en grensvervagingen vandaan? Toen ik 
nog Moderne Letterkunde doceerde 
aan de Universiteit van Amsterdam, 25 
was daar juist de democratisering van 
de vroege jaren zeventig losgebarsten. 
Wij docenten probeerden nog ‘elitaire’ 
onderwerpen aan de man te brengen, 
zoals de poëzie van Nijhoff of de 30 
romantheorie. Maar de studenten, die 
mochten meebeslissen, geloofden niet 
meer in het belang van de traditionele 
grote schrijvers en vroegen om colleges 
over populaire literatuur, kinderboeken, 35 
vrouwenboeken, strips en dokters-
romans. De essaybundel Populaire 
literatuur die wij collectief in 1974 
uitgaven, was een typische uiting van 
wat je de ‘democratisering van de 40 
smaak’ zou kunnen noemen.  
(4) Wat de grens tussen fictie en non-
fictie betreft, is er een even sterke 
verschuiving opgetreden. Tot in de 

jaren zeventig bestond er een grote 45 
schaarste aan schrijversbiografieën.  
De studie van de Nederlandse letteren 
werd in de naoorlogse periode nog 
beheerst door een taboe op het be-
trekken van de persoon van de schrijver 50 
bij de behandeling van zijn werk. Zo’n 
op de schrijver gerichte benadering 
werd gehekeld, omdat ze leidde tot het 
misverstand dat bijvoorbeeld de ik-
persoon in een roman zou samenvallen 55 
met de schrijver zelf. Nee, bij be-
studering van een literaire tekst diende 
men zich te beperken tot de tekst zelf. 
Wat de auteur erover had opgemerkt, 
deed niet ter zake.  60 
(5) Ook op dat punt zijn we nu in het 
andere uiterste vervallen. Om in het 
literaire circus te kunnen meedraaien, 
moet de schrijver met zijn hele hebben 
en houden voor de dag komen en zijn 65 
eigen boeken pluggen door op te treden 
in alle media. Biografieën en dag-
boeken zijn in de boekhandel niet meer 
aan te slepen en menig schrijver ver-
werkt zo veel mogelijk eigen ervaringen 70 
in wat hij schrijft.  
(6) Tot en met de jaren zeventig gold 
aan de universiteiten als criterium voor 
‘literatuur’ dat een tekst ‘fictioneel + 
waardevol’ dient te zijn. Dus geen 75 
Geert Mak1) (want echt gebeurd) en 
geen Dan Brown2) (want puur vermaak). 
Inmiddels houden literatuurwetenschap-
pers er heel andere ideeën op na.  
(7) Wat zijn die ideeën en wat valt er 80 
tegenin te brengen? De jonge Amster-
damse hoogleraar letterkunde Thomas 
Vaessens betoogde op 7 april in 
nrc.next dat schrijvers zich niet moeten 
verschuilen achter hun personages. De 85 
literatuur stelt zich veel te vrijblijvend 
op, vond hij. Zo noemde hij het 
verkeerd als een schrijver die zich voor 
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belediging moet verantwoorden in een 
rechtszaak, zich verdedigt door te 90 
stellen: “Dat heb ik niet gezegd, maar 
een van mijn personages.”  
(8) Dat is een onzinnige eis van 
professor Vaessens. De schrijver zou 
wel heel erg in zijn vrijheid beknot 95 
worden als hij zich bij iedere uiting van 
zijn romanfiguren moest afvragen:  
“Kan ik dat wel helemaal voor mijn 
verantwoording nemen?” In uiterste 
consequentie zou dan ook de auteur 100 
van een misdaadroman vervolgd 
kunnen worden voor de moorden die hij 
laat plegen. 
(9) Het is duidelijk dat Vaessens het 
slachtoffer is van het vervagen van de 105 
grens tussen een literaire roman en een 
journalistiek boek. In dat laatste werk 
kan de auteur inderdaad niet straffeloos 
bestaande personen beledigen of aan-
klagen. Maar een werk van fictie vertelt 110 
gewoonlijk over verzonnen figuren, die 
dan ook de vrijheid moeten hebben om 
te zeggen wat hun maar invalt. Dat 
betekent niet dat de schrijver zich aan 
alle verantwoordelijkheid onttrekt. De 115 
totale strekking van zijn roman zal hij 
altijd wel degelijk voor zijn verantwoor-
ding nemen.  
(10) In april is, onder meer in NRC 
Handelsblad, ook verbale strijd gevoerd 120 
over de vraag of literatuur überhaupt 
zinvolle uitspraken over de werkelijk-
heid kan doen. Als romans toch maar 
verzonnen verhalen zijn, waarom 
zouden we dan al die moeite doen om 125 
daar kennis van te nemen? Kunnen we 
dan niet met meer winst filosofische of 
historische boeken lezen? 
(11) Op dit soort vragen is al zo’n 2400 
jaar geleden door Aristoteles afdoend 130 
antwoord gegeven. In zijn Poetika 
schrijft hij, als hij historische werken 
met tragedies vergelijkt, dat die laatste 
meer waarheid over het leven in het 
algemeen bevatten, omdat de 135 
geschiedschrijver zich met alle moge-
lijke onbenullige details en toevallig-

heden moet bezighouden, terwijl het 
drama algemene eigenschappen van de 
werkelijkheid laat zien, juist omdat de 140 
schrijver zich níet hoeft bezig te houden 
met wat er zich bij een bepaalde 
historische gebeurtenis heeft voor-
gedaan. 
(12) De fictieschrijver kan dus beter dan 145 
een journalist algemene waarheden 
laten zien, omdat hij zich niet aan de 
feiten hoeft te houden. Die eeuwenoude 
stelling is maar al te waar. Waar komt 
dan die plotselinge twijfel aan een 150 
zinvolle strekking van literaire werken 
vandaan?  
(13) Hier is de fatale invloed merkbaar 
van het zogenaamde ‘postmoderne 
denken’. In het voetspoor van filosofen 155 
als Theodor Adorno en Roland Barthes 
hebben verschillende literaire critici 
geprobeerd af te rekenen met de 
gedachte dat een boek ooit een belang-
rijke mededeling kan bevatten. Iedere 160 
lezer, stelden zij, zou namelijk een 
eigen uitspraak bij elkaar sprokkelen uit 
‘de taaltekens’ van een tekst. Wat de 
lezer daaruit opmaakt, is zijn volkomen 
vrije interpretatie. In principe is 165 
literatuur volgens de postmoderne critici 
dus een vrijblijvend spel met woorden. 
(14) Nu is het inderdaad een feit dat 
verschillende lezers verschillende op-
vattingen uit hetzelfde boek destilleren. 170 
Maar daarmee is nog niet gezegd dat 
men ‘na zorgvuldige lezing’ het nooit 
eens zou kunnen worden over de 
hoofdstrekking van een bepaalde 
roman. 175 
(15) Het postmoderne denken is dan 
ook niet veel meer dan een her-
bezinning op de al te hoge pretenties 
van sommige kunstenaars die zich in 
de moderne tijd – na de Verlichting – 180 
wel eens de allure van Bijbelse profeten 
aanmaten. Na de onttroning van de 
godsdienst als ultieme bron van waar-
heid zou nu de literatuur de laatste 
waarheden moeten openbaren. Met 185 
name negentiende-eeuwse dichters  
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dichtten de literatuur die hoge taak toe.  
(16) Als het al zin heeft dergelijke 
eeuwigheidspretenties onderuit te 
halen, dan moet de postmodernist toch 190 
niet het kind met het badwater weg-
gooien door te stellen dat een literair 
werk in het geheel geen waarheden kan 
bevatten. 
(17) Dezelfde voorzichtigheid is 195 
geboden wanneer het gaat om de vraag 
welk boek tot de literatuur gerekend 
dient te worden en welk niet. Die vraag 
mag soms moeilijk te beantwoorden 
zijn, maar dat is nog geen reden om te 200 
beweren dat De vlegeljaren van Pietje 
Bell door Chris van Abcoude op het-
zelfde niveau staat als een roman van 
Proust.  
(18) De jonge hooggeleerde Lisa Kuitert 205 
schaarde zich onlangs bij de tegen-
standers van een ‘elitaire’ literatuur-
opvatting door te verklaren dat het 
maar eens uit moest zijn met de 
subsidie op moeilijk verkoopbare 210 
boeken. Literaire werken die niet aan 
de vraag van de markt beantwoorden, 
hebben volgens haar geen recht van 
bestaan. Daarmee kiest mevrouw 
Kuitert wel erg onverbloemd voor de 215 
smaak van de massa en neemt ze 
blijkbaar voor lief dat met name dicht-
bundels dan niet meer uitgegeven 
kunnen worden. 
(19) Natuurlijk hebben ook de 220 
sociologen weer hun nutteloze praat op 
de kwestie rond de kwaliteitsvraag los-
gelaten. In Frankrijk betoogde Pierre 
Bourdieu dat het verschil in artistieke 
kwaliteit een bedenksel is van de beter 225 
gesitueerden, die daarmee hun maat-
schappelijke positie veilig willen  
stellen door te veinzen dat alleen zij 
kunnen genieten van bepaalde soorten 

moeilijk toegankelijke kunst. Zij lezen 230 
expres ingewikkelde boeken om zich zo 
te onderscheiden van de domme 
massa. 
(20) Uit de zo geschapen onzekerheid 
of er eigenlijk wel objectieve kwaliteits-235 
verschillen bestaan, valt ook de steeds 
weer oplaaiende strijd te verklaren over 
de vraag of men leerlingen in het voort-
gezet onderwijs ertoe mag verplichten 
een aantal literaire meesterwerken (de 240 
zogenaamde ‘canon’ van de literatuur) 
te lezen en te bestuderen in een 
historische context. Wie zich verzet 
tegen een dergelijke verplichte lijst, 
miskent dat insiders wel degelijk over 245 
harde criteria beschikken om vast te 
stellen of een bepaald werk tot de 
hogere literatuur gerekend mag worden 
of niet. 
(21) Toen Herman Franke in zijn 250 
column in de Volkskrant zijn lezers 
onlangs opriep hem te helpen met het 
opstellen van een reeks criteria om ‘het 
verschil tussen lage en hoge literatuur’ 
te bepalen, leverde dat een lange rij 255 
overtuigende kenmerken van waarde-
volle literatuur op. Een van die ken-
merken luidt: de betere roman laat 
meer interpretaties toe en ontregelt wat 
we kennen of menen te kennen, waar-260 
door we de wereld op een nieuwe 
manier gaan zien. Triviale lectuur 
daarentegen bevestigt wat we toch al 
dachten. 
(22) Er is, kortom, alle reden om de 265 
scepsis van de postmodernen met een 
korreltje zout te nemen. Door het lezen 
van een goed literair werk leren we nog 
altijd meer over de wereld dan door 
alleen maar op eigen kracht rondtobben 270 
in een grauwe, ondoorzichtige 
werkelijkheid.

 
naar: Hans van den Bergh 
uit: HP/De Tijd, 12 mei 2006 

noot 1 Geert Mak: Nederlands auteur van historische werken zoals De eeuw van mijn vader en  
 In Europa 
noot 2 Dan Brown: Amerikaans auteur van de bestseller De Da Vinci Code 
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Tekst 2 
 
Onderstaande tekst is een bewerking van een toespraak die Frits van Oostrom hield als 
President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en die op  
6 januari 2007 gepubliceerd werd in NRC Handelsblad 
 
Regeerders in een rijtjeshuis 
 
(1) Een van de wonderlijkste fenome-
nen op het gebied van leiderschap in 
Nederland is de opeenvolging van 
presidenten bij Philips. Zodra daar een 
nieuwe CEO (Chief Executive Officer) 
op het schild wordt geheven, wordt hij 
geprofileerd als een geweldenaar en als 
wonderdokter. Binnen de kortste keren 
is er een nieuwe strategie, steevast 
onder een pakkende slogan, het hele 
bedrijf holt er voor een paar jaar achter-
aan, aan het eind is er een groots 
afscheid om al het succes te vieren – 
en dan begint de cyclus weer van voren 
af aan.  
(2) Langs de zijlijn vraagt de scepticus 
zich af: als de vorige zo goed was, 
waarom gooit de volgende het roer dan 
steevast om? Onwillekeurig denkt men 
aan het aforisme van de Pool Stanislaw 
Jerzy Lec: “Als u een standbeeld omver 
haalt, laat dan de sokkel staan, die kan 
van pas komen.”  
(3) Het model van Philips is bepaald 
on-Nederlands. Zo’n schetterig ‘follow 
the leader’ is veel meer iets 
Amerikaans, waarvan ons land heus 
wel een tik heeft meegekregen, maar in 
essentie blijven wij het land van 
bescheiden leiders zoals Drees1) en 
Zijlstra2), regeerders in een rijtjeshuis, 
saaie aartsvaders van het overleg, het 
brede draagvlak en de kracht van de 
collectiviteit.  
(4) Het is heden ten dage mode – niet 
in de laatste plaats onder jonge mensen 
– om over dergelijk leiderschap en een 
dergelijke overlegcultuur te 
schamperen. In één en dezelfde moeite 
wordt het gehele overlegmodel, het 

zogenaamde Nederlandse poldermodel, 
verketterd. Deze critici vergeten echter 
dat dit concept onze diepste traditie 
raakt. Het heeft ons gebracht tot waar 
we nu staan. Het is per saldo ook wel 
een heel erg goed concept.  
(5) Aangezien een Nederlander een 
dergelijke loftuiting nooit van een land-
genoot zal aannemen, ben ik zo vrij als 
kroongetuigen hier twee gezaghebben-
de Amerikaanse stemmen op te voeren. 
In haar essay ‘Mankind’s better 
moments’ (1980) behandelt Pulitzer 
Prize3)-winnares Barbara Tuchman een 
aantal episodes uit de wereld-
geschiedenis waarin de mensheid zich 
waarachtig groots betoonde. Welnu, 
wat is haar eerste voorbeeld uit de 
wereldgeschiedenis van de mensheid 
op haar best? “Zie hoe de Nederlanders 
het wonder tot stand brachten van het 
scheppen van land uit zee.” Als 
winderig, met water doortrokken land, 
gedeeltelijk beneden zeeniveau, bedekt 
met moerassen, rivieren, meren en 
kreken, gelegen aan de stormachtige 
Noordzee met alleen natuurlijke 
barrières als duinen tegen de golven, 
heeft Nederland zich, ondanks deze 
nadelige natuurlijke positie, volgens 
haar ontwikkeld tot een van de dichtst-
bevolkte, ordelijke en welvarende 
landen, en op een bepaald moment van 
de geschiedenis tot een van de 
dominante westerse naties. Tot zover 
Tuchman.  
(6) De tweede Amerikaan die Neder-
land lof toezwaait, is Jared Diamond. 
Na zijn met de Pulitzer Prize bekroonde 
‘Guns, germs and steel’ (over de op-
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gang van het Westen, 1997) be-
studeerde Jared Diamond de keerzijde 
van de economische groei in het 
Westen: de ondergang van samen-
levingen. Hij maakt in zijn boek een 
rondgang langs alle gevaren die de 
moderne samenlevingen bedreigen, 
zoals zelfoverschatting, demonisering 
van vermeende tegenstanders, af-
brokkelende interne eendracht, 
uitputting van middelen en verstoring 
van het milieu. Hij noemt echter Neder-
land als een goed voorbeeld van een 
samenleving die dergelijke gevaren 
weet te pareren. Hij stelt dat het Neder-
landse poldermodel de onderlinge 
afhankelijkheid van alle segmenten van 
de samenleving op een goede wijze 
erkent en de botsing van belangen tot 
een minimum weet te beperken. Aan de 
hand daarvan laat hij zien hoezeer het 
Nederlandse voorbeeld contrasteert 
met de huidige ontwikkelingen in de 
Verenigde Staten, waar rijke mensen 
zich in toenemende mate proberen af te 
zonderen van de rest van de maat-
schappij, in de ijdele hoop gevrijwaard 
te blijven van de problemen van de rest 
van de samenleving.  
(7) Let wel: Tuchman en Diamond 
spreken van ‘the Dutch’ en ‘the 
Netherlands’ als collectief exempel. 
Niet één held wordt er speciaal voor 
aangezien, er valt geen naam zoals van 
Washington of Lincoln, Lech Walesa, 
Churchill of Mandela. Dat soort helden 
zijn ook vrij zeldzaam in de Nederland-
se geschiedenis. Natuurlijk: wij hebben 
een vader des vaderlands in Willem van 
Oranje, een paar beroemde vloot-
voogden en enkele hoofdarchitecten 
van het poldermodel. Maar het eigen-
lijke leiderschap van Nederland schuilt 
in het collectief.  
(8) Dat gold al helemaal in onze echte 
glorietijd, de Gouden Eeuw. Onze 
Republiek kende geen staatshoofd, 
zelfs geen regering, geen eenheid van 
bestuur, en evenmin een nationaal 

systeem van wetgeving en rechts-
bedeling. Belastingen waren hooguit 
gewestelijk en voor het overgrote deel 
lokaal. Besturen betekende destijds 
laveren tussen hogere en lagere over-
heden en zelfs particuliere privileges. 
De macht verkeerde in precair even-
wicht tussen adel en steden en werd bij 
voorkeur sterk gespreid en gerouleerd, 
al was het maar om misbruik ervan te 
voorkomen.  
(9) In Zwolle had men elke vier weken 
twee nieuwe burgemeesters, die voor 
alle belangrijke beslissingen de in-
stemming moesten verwerven van de 
‘meente’: 48 aanzienlijke burgers 
gekozen uit de wijken van de stad.  
In andere steden speelden de gilden 
een vergelijkbare rol, of was er op zijn 
minst een vroedschap van tientallen 
voor het leven gekozen leden. Als 
stadsbestuurderen genoten zij vanzelf-
sprekend aanzien, maar in het alge-
meen onderscheidde de magistratuur 
zich door gewoonheid.  
(10) De Staten-Generaal hadden een 
per week roulerend voorzitterschap; 
alle gewesten, ongeacht hun grootte, 
hadden één stem en bij belangrijke 
kwesties was unanimiteit vereist.  
De Oranjes waren hooguit informeel het 
staatshoofd en enkel opperbevelhebber 
van het leger bij de gratie van de 
staten. Volstrekt onduidelijk was dan 
ook bij wie de uiteindelijke zeggen-
schap over de Republiek berustte.  
(11) De machtigste man was in de 
praktijk misschien wel de raad-
pensionaris (landsadvocaat), terwijl die 
officieel slechts adviseur was van de 
staten van Holland, steeds voor een 
periode van vijf jaar. Stadhouder noch 
raadpensionaris stond officieel aan het 
roer, eerder wijdbeens in een sloep op 
open zee. Voor zover hun gezag al niet 
op voorhand was beperkt, werd het ook 
nog eens aangevochten en de hoge 
heren schipperden van compromis naar 
compromis. Er heerste een immense 
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vergadercultuur, met een breed en zeer 
stemhebbend midden. Dat waren dus 
de echte spreekwoordelijke jongens 
van Jan de Witt, aartsonderhandelaars, 
gladstrijkers en samenwerkings-
virtuozen, coalitiesmeders, evenwichts- 
en draagvlakkunstenaars.  
(12) De stoere managers van vandaag 
kijken op dat soort leiders neer. Zij 
lijken soms allemaal van mening dat 
natuurlijk leiderschap slechts gedijt in 
een context van doorlopende conflicten, 
waarin men simpelweg de eigen 
opvattingen, zonder al te veel overleg 
met andersdenkenden, krachtig moet 
doordrukken. 
(13) Een ander groot en opvallend 
verschil tussen de bestuurders van toen 
en de bestuurders en managers die nu 
aan het roer staan, betreft hun kennis 
van kunst, wetenschap en cultuur. Met 
name in de Gouden Eeuw kenmerken 
de leiders zich dikwijls door hun 
erudiete inslag. Prins Maurits was een 
uitgesproken studiekop, niet alleen door 
zijn verbondenheid met ir. Simon Stevin 
die hij als stedendwinger kon ge-
bruiken, maar ook door zijn passie voor 
wiskunde als zuivere wetenschap. De 
grote schrijvers Hooft en Huygens 
waren in het dagelijks leven regenten, 
en Jacob Cats was raadpensionaris en 
de meest gelezen dichter tegelijk.  
(14) De Republiek onderscheidde zich 
binnen Europa in het algemeen door 
een hoge graad van algemene ont-
wikkeling. Het Nederlandse leiderschap 
vond zijn fundament in de cultuur. Het 
scheppen van een draagvlak vereist 
immers een brede blik, inlevings-
vermogen plus uitgesproken vinding-
rijkheid. Visie en creativiteit vormen 
immers de hoeksteen van alle 
innovatie.  
(15) De bijdrage die culturele vorming 
aan leiderschap kan leveren, wordt 
tegenwoordig onderschat. Cultuur en 
leiderschap lijken twee compleet ge-
scheiden werelden. Wie op de middel-

bare school vandaag de dag kiest voor 
het profiel ‘Cultuur en maatschappij’, 
wekt de indruk zich bij voorbaat af te 
melden voor leidinggevende functies. 
Na de middelbare school lijkt het hele-
maal alsof een scheiding der geesten 
over ons neerdaalt, waarbij studenten 
steeds sneller moeten worden klaar-
gestoomd via zwaar geprofessionali-
seerde vakopleidingen. Het leidt tot 
doelgerichte, kundige maar dikwijls ook 
wat smalle mensen en tot universiteiten 
en hbo-opleidingen die in hun gelede-
ren heel wat talenten ongebruikt laten.  
(16) Laten we ons voor deze éne keer 
eens spiegelen aan de Verenigde 
Staten. De universiteiten daar funderen 
hun bacheloropleidingen in een klassiek 
model van ‘liberal arts’, waarbij studen-
ten eerst een vrij brede basis krijgen 
alvorens zich te specialiseren. Aan veel 
universiteiten krijgt die basis gestalte 
via een zogeheten ‘core curriculum’, 
een algemeen cultureel programma 
verspreid over de domeinen Foreign 
Cultures, Historical Study, Literature 
and Arts, Moral Reasoning, Science, 
Social Analysis en General Education.  
(17) De Amerikaanse economie geldt 
als de meest innovatieve ter wereld. 
Innovatie vereist denken en doen langs 
ongebruikelijke lijnen en heel veel vrije 
associatie. Zou de Amerikaanse 
vaardigheid in dezen iets te maken 
kunnen hebben met het feit dat af-
gestudeerden van een universiteit als 
Harvard, voorafgaand aan de business 
school, op hoog niveau hoor- en 
werkcolleges doorlopen over zulke 
ogenschijnlijk onzakelijke onderwerpen 
als Jewish life in eastern Europe, The 
Darwinian revolution, The Bible and its 
interpretations, Equality and difference, 
The nature of light and matter en The 
politics of Greek tragedy? Leiders van 
nu en straks – denk er eens over. En 
wilt u echt een leider zijn: doe er wat 
aan. 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 Willem Drees: minister-president van 1948-1958 
noot 2 Jelle Zijlstra: minister in verschillende kabinetten, minister-president van 1966-1967, later  
 president van de Nederlandsche Bank 
noot 3 Pulitzer Prize: Amerikaanse prijs voor de journalistiek 

einde  925-0011-a-VW-1-b* 
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Correctievoorschrift VWO 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
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1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
 
2.4 Voor een kandidaat zoals bedoeld in het Eindexamenbesluit artikel 55, derde lid, 
wordt een aangepaste aftrekregeling voor incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik toegepast. Dit betreft een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar 
waarin het eindexamen wordt afgelegd, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland 
heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is. 
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De aangepaste aftrekregeling voor kandidaten zoals bedoeld in artikel 55.3, luidt: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 - 5 fouten    - 0 
6 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 - 5 fouten    - 1 
6, 7 of 8 fouten   - 2 
9 - 13 fouten   - 3 
14 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
De aangepaste aftrekregeling is niet van toepassing voor kandidaten met een 
leesbeperking (dyslexie), die niet vallen onder artikel 55 lid 3. 
 
2.5 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Grenzeloze literatuur 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 3 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 7 
 

 3 maximumscore 3 
• De knieval van veel media voor jongeren en een lager opgeleid publiek 1 
• De verschuiving van (pure) fictie naar non-fictie 1 
• De democratisering/democratiseringsbeweging van de (vroege) jaren 

’70 / van de smaak in de jaren ’70 1 
 

 4 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Bij beide staat grotere aandacht voor de persoon van de schrijver / 

voor non-fictionele/autobiografische aspecten van literatuur centraal 1 
 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 

 5 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De opvatting dat schrijvers verantwoordelijk gehouden moeten kunnen 
worden voor uitingen van hun personages. 
 

 6 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De opvatting dat literatuur geen zinvolle uitspraken over de werkelijkheid 
kan doen / geen algemene waarheden over de werkelijkheid kan bevatten / 
een vrijblijvend, meerduidig spel met woorden is.  
 

 7 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Een schrijver is niet verantwoordelijk voor de uitspraken van zijn 

personages, maar wel voor de (totale) strekking van zijn werk 1 
 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1 
 

 8 maximumscore 1 
(argument op basis van) een voorbeeld 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 1 
(argument op basis van) een gevolg 
 

 10 maximumscore 1 
(argument op basis van) autoriteit 
 

 11 D 
 

 12 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Fictie kan een hoofdstrekking bevatten waarover lezers het eens 

kunnen worden 1 
• Fictie kan wel degelijk waarheden bevatten (die voor veel lezers 

gelden) 1 
 

 13 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(Kiezen voor) de smaak van de massa is afkeurenswaardig / De smaak 
van de massa is funest voor de (hogere) literatuur. 
 

 14 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Poëzie is belangrijk voor mensen / Poëzie verdient het beschermd te 
worden. 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De ‘hogere’ literatuur maakt de werkelijkheid minder ondoorzichtig / 

begrijpelijker / biedt inzicht in de werkelijkheid / leert ons meer over de 
wereld 1 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden  1 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 2 
• 1 1 
• 4 1 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is (één van de volgende): 
− Het aanbieden van een (moeilijke) literaire (historische) context / 

(verplichte) canon werkt intimiderend / schrikt af / vergalt het 
leesplezier. 

− De voorstelling van de piramide (met een kleine top van hoogwaardige 
literatuur – de canon –) deugt niet. 

− Jongeren zelf maken (nog) geen onderscheid tussen hoge en lage 
cultuur / tussen wat tot de canon behoort en wat niet. / Deze 
benadering sluit niet aan bij de belevingswereld van jongeren. 

 
 20 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
Overeenkomst: het literaire werk zelf wordt centraal gesteld / de 
benadering is niet-elitair / gaat uit van een ‘gedemocratiseerde smaak’. 
 

 21 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Centrale vraag: wat heeft de tekst de lezers van vandaag (nog) te zeggen? 
 

 22 B 
 

Tekst 2  Regeerders in een rijtjeshuis 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 21 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 23.1  maximumscore 4 
(ontwikkeling) 
• Amerikaanse model / Amerikaanse aanpak / Aanpak van solistisch 

optredende / charismatische/flamboyante / individueel opererende 
leiders / Leiderschap dat gedijt in een context van conflicten / 
Leiderschap dat gebaseerd is op het doordrukken van een eigen 
opvatting is in opmars 2 

• Leiders van het type Drees / (oude) Leiders gericht op 
(gemeenschappelijk) overleg / op (collectief) draagvlak / poldermodel 
zijn niet meer in de mode / Over de overlegcultuur wordt geschamperd 2 

 
 23.2  maximumscore 2 

(standpunt ten aanzien van oude bestuurscultuur) 
• Poldermodel/Overlegmodel is een goed model / moet gehandhaafd 

blijven / moet worden gekoesterd 2 
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Vraag Antwoord Scores

 23.3  maximumscore 2 
(argument) 
• Poldermodel / Hollandse model / Model gebaseerd op (bindende) 

kracht van collectiviteit / Gerichtheid op gemeenschappelijkheid / 
Creëren van draagvlak heeft haar kracht bewezen 2 

 
 23.4  maximumscore 2 

(ontlening argument) 
• Nederlandse aanpak/bestuurscultuur/cultuur van overleg wordt 

geprezen door de Amerikanen Tuchman en Diamond 2 
 

 23.5  maximumscore 4 
(historische gegevens) 
• Nederland wist zich ondanks een nadelige natuurlijke positie te 

ontwikkelen tot een welvarend land 2 
• Nederland wist de gevaren die een samenleving bedreigen te pareren 2 
 

 23.6  maximumscore 2 
(tekort) 
• Tegenwoordig / In huidige bestuurscultuur ontbreekt culturele vorming 

leiders / schiet culturele vorming leiders tekort 2 
 

 23.7  maximumscore 2 
(verklaring) 
• Verklaring: 1 
• tekortschietend onderwijs / geringe status cultuurvakken op de 

middelbare school / scheiding cultuur en leiderschap 1 
 

 23.8  maximumscore 3 
(oplossing) 
• Oplossing:  1 
• culturele vorming verplicht stellen in het onderwijs / invoeren in het 

basisprogramma van de universiteiten / voorbeeld aan Amerikaanse 
onderwijs nemen  2  

 
 23.a  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 

taalgebruik in de samenvatting1) 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

Pagina: 720Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 925-0011-a-VW-1-c 10 lees verder ►►►

 23.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1) 
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 
scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score 
bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
 
Schematisch: 
181 - 198: 0 scorepunten aftrek; 
199 - 203: 2 scorepunten aftrek; 
204 - 208: 4 scorepunten aftrek; 
209 - 213: 6 scorepunten aftrek; 
214 - 218: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
noot 1 Bij positie 23.a en 23.b van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de  
  eventuele aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een 
  kandidaat bijvoorbeeld 3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u 
  bij positie 23.a een 3. Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Hans van den Bergh, HP/De Tijd, 12 mei 2006 
tekst 2 naar: Frits van Oostrom, NRC Handelsblad, 6 januari 2007 
fragment 1 naar: Hans Hoenjet, HP/De Tijd, 24 februari 2006 
 
 
 
 
 

einde  925-0011-a-VW-1-c* 
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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 19 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1  De vloek van het feminisme 
 

1p 1 Welk vraagstuk vormt de aanleiding voor het schrijven van dit artikel?  
 
De tekst kan door middel van onderstaande kopjes in achtereenvolgens vijf 
delen worden onderverdeeld: 
1 Dreigend gevaar  
2 Het feministische geloof 
3 Keerzijde van het feministische geloof 
4 De werkelijkheid achter het feministische geloof  
5 Einde aan het feministische geloof 

1p 2 Bij welke alinea begint deel 2, ‘Het feministische geloof’? 
1p 3 Bij welke alinea begint deel 3, ‘Keerzijde van het feministische geloof’? 
1p 4 Bij welke alinea begint deel 4, ‘De werkelijkheid achter het feministische geloof’? 
1p 5 Bij welke alinea begint deel 5, ‘Einde aan het feministische geloof’? 

 
 
In alinea 3 wordt beweerd dat de vrouw net als de man carrière moet kunnen 
maken. In dezelfde alinea worden de argumenten gegeven die aan deze 
opvatting ten grondslag liggen. 

1p 6 Van welk type argumentatie is hier sprake? 
Van een argumentatie op basis van 
A oorzaak – gevolg 
B overeenkomst – vergelijking 
C voorbeelden  
D voor- en nadelen 
 
In alinea 4 van de tekst wordt beweerd dat er niet kritisch wordt nagedacht over 
het feminisme. 

2p 7 Citeer nog twee afzonderlijke woorden of woordgroepen uit het tekstgedeelte 
van alinea 5 tot en met 10 waaruit blijkt dat de auteur meent dat er niet kritisch 
wordt nagedacht over het feminisme.  
 

1p 8 Wat is de functie van alinea 5 ten opzichte van alinea 4? 
Alinea 5 vormt ten opzichte van alinea 4 een 
A bewijs. 
B gevolg. 
C toepassing. 
D voorbeeld. 
 

1p 9 Wat is de functie van alinea 11 ten opzichte van de alinea’s 6 tot en met 10? 
Alinea 11 vormt ten opzichte van alinea’s 6 tot en met 10 een 
A afweging. 
B gevolg. 
C relativering. 
D weerlegging. 
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In regel 125 wordt gesproken over de feministische doctrine.  
3p 10 Wat houdt deze feministische doctrine in? Gebruik maximaal 30 woorden. 

 
De auteur wil dat we het feministische geloof achter ons laten en terugkeren 
naar de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw (alinea 16). 

2p 11 Leg uit dat deze terugkeer evenzeer de kenmerken vertoont van ‘een echt 
geloof’ zoals dat in alinea 4 wordt getypeerd.  
 

2p 12 Noem twee argumenten, één uit alinea 12 en één uit alinea 15, waarom vrouwen 
beter thuis kunnen blijven om hun kinderen op te voeden. Geef daarbij ook aan 
om welk type argument het gaat. Kies uit de volgende mogelijkheden:  
argument op basis van feiten, gevolgen, gezag, nut, vergelijking, vooropgezette 
mening, voorwaarde. 
 

3p 13 Noem drie argumenten waarmee de schrijver zijn opvatting over de rol van de 
vrouw bij de opvoeding ondersteunt. 
 
De auteur houdt het feminisme verantwoordelijk voor enkele door hem 
ongewenste maatschappelijke verschijnselen. 

3p 14 Noem er daarvan drie. 
 

1p 15 Welke van onderstaande uitspraken geeft het beste het tekstdoel van de tekst 
‘De vloek van het feminisme’ weer? 
A De auteur wil de lezer ervan overtuigen dat de Europese cultuur bewaard 

kan blijven als we weer terugkeren naar de traditionele rolverdeling. 
B De auteur wil de lezer ervan overtuigen dat het feminisme een vloek is, 

omdat vrouwen nu eenmaal geboren opvoeders en verzorgers zijn. 
C De auteur wil de lezer laten nadenken over de rol die het feminisme 

gespeeld heeft bij het ontstaan van het lage geboortecijfer in Europa. 
D De auteur wil de lezer laten nadenken over de visie van het feminisme op 

carrières voor vrouwen en de weerslag daarvan op het grootbrengen van 
kinderen. 

 
1p 16 Welk structuurmodel bepaalt de structuur van de gehele tekst? 

A bewering-en-argumentenstructuur 
B probleem-en-oplossingstructuur 
C verschijnsel-en-besprekingstructuur 
D verschijnsel-en-verklaringstructuur 
E voordelen-en-nadelenstructuur 
F vroeger-en-nu-structuur 
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tekstfragment 
 

 
Goede kinderopvang is een investering in de toekomst  
 
(1) We zijn het er tegenwoordig wel over eens dat vrouwen dezelfde kansen op de 
arbeidsmarkt moeten krijgen als mannen. Er is echter een klein verschil tussen de 
beide geslachten: de vrouw baart de kinderen. Toen de gezinnen nog groot waren en 
er geen wasmachines, stofzuigers en kant- en klaarmaaltijden bestonden, was een 
zekere arbeidsspecialisatie tussen man en vrouw, waarbij de man het geld 5 
binnenbracht door een baan buitenshuis en de vrouw het huishouden regelde, 
economisch uiterst effectief.  
(2) Tegenwoordig is het huishoudelijk werk geen levensvervullende taak meer. Daar 
de hele dag mee bezig zijn schenkt de gemiddelde burger maar weinig bevrediging. 
De jonge moeder met baby’s of peuters vormt misschien een uitzondering, maar 10 
wanneer de kinderen naar de middelbare school gaan en hun eigen levenspad 
kiezen - deze moeders zijn dan inmiddels tussen de dertig en veertig -,  is het te laat 
voor ze om nog volledig hun talenten te ontplooien op de arbeidsmarkt. 
(3) De teleurstelling die dit met zich meebrengt, veroorzaakt veel psychische schade. 
De onderwijsparticipatie van meisjes is net zo groot als die van jongens en hun 15 
schoolresultaten zijn vaak beter. Het gaat bij deze meisjes dus om potentieel 
hoogwaardige arbeidskrachten, die, door op jonge leeftijd kinderen te krijgen, aan de 
kant blijven staan of die in parttimebanen onder hun niveau terechtkomen. Er zijn 
voldoende redenen om aan deze onrechtvaardige toestand een einde te maken. 
(4) Naast het rechtvaardigheidsargument is er echter ook een economisch argument. 20 
We hebben alle arbeidskrachten hard nodig in onze vergrijzende maatschappij. Als 
vrouwen de gelegenheid krijgen dezelfde carrière als mannen te volgen, dan 
betekent dit voor ons arbeidspotentieel een aanzienlijke uitbreiding. Niet alleen 
numeriek maar ook in kwaliteit. 
(5) We hebben nu eindelijk een politiek instrument in handen waarmee deze 25 
wenselijke ontwikkeling kan worden gefaciliteerd: de gesubsidieerde of gratis 
kinderopvang. Het zou doodzonde zijn om deze ontwikkeling nu te gaan frustreren 
omdat het wat meer zou gaan kosten dan van tevoren was geraamd. 
(6) Er is nog een ander belangrijk aspect. Nu gezinnen klein zijn geworden, en de 
straten zich niet meer lenen voor buiten spelen, moeten kinderen op jonge leeftijd op 30 
een andere manier leren met leeftijdgenoten om te gaan en te wennen aan de eisen 
die het lidmaatschap van sociale verbanden nu eenmaal stelt. Het verblijf in de 
kinderopvang is een probaat substituut voor alle sociale leersituaties, die in de 
moderne maatschappij dreigen te verdwijnen en die niet kunnen worden vervangen 
door uren voor de televisie of achter de spelcomputer. Het gaat hier niet om de 35 
bewaarschool van vroeger, maar om kinderopvang die een onmisbaar educatie-
instrument is onder de directe verantwoordelijkheid van de minister van onderwijs. 
 
 

Het tekstfragment is een deel van een artikel van prof. dr. B.M.S. van Praag  
dat verscheen in NRC Handelsblad in mei 2008. 
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Uit de teksten blijkt dat Kinneging en Van Praag ieder een andere oplossing 
voor ogen hebben voor het vergrijzingsprobleem. 

2p 17 Leg uit om welke verschillende oplossingen het gaat.  
 
Uit de teksten blijkt dat Kinneging en Van Praag een verschillende opvatting 
hebben over kinderopvang. 

2p 18 Welk standpunt neemt Kinneging in ten opzichte van kinderopvang en welk 
standpunt neemt Van Praag in ten opzichte van kinderopvang? 
 

1p 19 Citeer de zin uit tekst 1 ‘De vloek van het feminisme’ waarin Kinneging zijn 
standpunt ten opzichte van kinderopvang nuanceert. 
 
 

Tekst 2  De overbodigheid van artikel 6 
 

20p 20 Maak een samenvatting in correct Nederlands van maximaal 220 woorden van 
de tekst ‘De overbodigheid van artikel 6’. Zorg ervoor dat deze samenvatting 
begrijpelijk is voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent. Uit je 
samenvatting moet duidelijk worden: 
− wat de problematiek is rond artikel 6 van de Grondwet, en voor welk 

dilemma de overheid zich daardoor geplaatst ziet;  
− welke oplossingen de overheid zou kunnen kiezen of al gekozen heeft voor 

dit dilemma, maar welke bezwaren er aan die oplossingen kleven; 
− welke conclusie de overheid aan deze bezwaren zou moeten verbinden en 

wat daarvan uiteindelijk de consequenties zouden zijn. 
 
 
 
 
 
 

einde  949-0011-a-VW-2-o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 
 

De vloek van het feminisme 
 
(1) Nogal wat Nederlanders en andere 
Europeanen vragen zich terecht af of 
we, gezien het lage geboortecijfer van 
gemiddeld 1,7 kind per vrouw, niet 
méér kinderen zouden moeten krijgen. 5 
De redenen hiervoor zijn dat met zo’n 
laag geboortecijfer de kosten van de 
vergrijzing uiteindelijk niet meer zijn op 
te brengen en dat met dit soort cijfers 
de Europese bevolking langzaam maar 10 
zeker zal verdwijnen, en met haar de 
Europese cultuur. Dat is geen aan-
trekkelijk perspectief voor onze na-
komelingen. 
(2) Het lage geboortecijfer is een recht-15 
streeks gevolg van het feminisme, dat 
sedert de jaren zestig van de vorige 
eeuw de traditionele visie op de rol van 
de vrouw niet aflatend en met succes 
onder vuur heeft genomen. In die 20 
traditionele visie werd de vrouw als 
broedmachine beschouwd en ver-
oordeeld tot het aanrecht. Zij werd 
opgesloten in huis, veroordeeld tot een 
saai leven als moeder en ‘homemaker’, 25 
zij was afhankelijk en kon niet zelf-
standig handelen. Kortom, het traditio-
nele denken stond de zelfontplooiing 
van de vrouw in de weg. 
(3) Daar moest volgens het feminisme 30 
een eind aan komen. De vrouw is even 
getalenteerd als de man en ze moet 
dus, net als hij, kunnen studeren en 
daarna haar eigen boterham kunnen 
verdienen in een betaalde baan. Ze 35 
moet net als de man carrière kunnen 
maken en de top kunnen bereiken. Dan 
pas is ze gelijk aan de man en kan ze 
zichzelf volledig ontplooien. 
(4) Deze feministische benadering is 40 
indertijd enorm aangeslagen en werd in 
de loop van de jaren door steeds meer 
mensen onderschreven. Tegenwoordig 
gelooft bijna iedereen erin. Ik zeg 

‘gelooft’, omdat het om een echt geloof 45 
gaat: een vaste overtuiging waaraan 
niet valt te tornen en waarover ook niet 
kritisch wordt nagedacht. 
(5) Vrouwen hebben massaal het roer 
omgegooid. Zij zijn gaan studeren en 50 
gaan werken en hebben hun huiselijke 
taken terzijde geschoven. Mannen 
hebben dat eigenlijk zonder tegen-
sputteren geaccepteerd. Er is inmiddels 
weinig of geen verschil meer tussen 55 
vrouwen en mannen wat opleiding en 
carrière betreft. 
(6) Het stichten van een gezin en het 
krijgen van kinderen is op het tweede 
plan geraakt. Dat is het voortvloeisel 60 
van de nieuwe oriëntatie van vrouwen 
op werk en carrière, in plaats van op 
man en kinderen. Eerst werken, geld 
verdienen, carrière maken, zo is de 
wijdverbreide gedachte. Later komen er 65 
dan nog wel eens kinderen. Mannen 
raakten snel gewend aan het extra 
inkomen van hun partner en hadden er 
geen moeite mee zich bij de nieuwe 
situatie neer te leggen. Integendeel! 70 
Het kwam hun wel goed uit. 
(7) Zo is er, dankzij het feminisme, 
onbedoeld een geheel nieuwe sociale 
groep ontstaan. Die van de werkende 
stellen zonder kinderen, allemaal 75 
tussen de twintig en de vijfendertig. Ze 
hebben behoorlijk wat koopkracht en 
alleen zichzelf om het geld aan uit te 
geven. Ze zijn zo vrij als een vogeltje 
en kunnen precies doen wat ze willen. 80 
(8) Rond het dertigste levensjaar van 
de vrouw beginnen de meeste vrouwen 
echter onrustig te worden, omdat ze wel 
weten dat de biologische klok doortikt 
en ze nog maar luttele jaren hebben om 85 
kinderen te krijgen. Een moeilijk proces 
begint. Wel kinderen, geen kinderen? 
Indien wel, hoeveel? En volledig blijven  
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werken of een paar dagen minder? 
(9) Dikwijls is de vrouw al rond de 90 
vijfendertig als zij daadwerkelijk 
kinderen probeert te krijgen. Als alles 
goed gaat, worden er gezien de leeftijd 
van de vrouw ten hoogste drie kinderen 
geboren. Maar vaak gaat het niet 95 
allemaal goed. De vruchtbaarheid van 
de vrouw is dermate teruggelopen dat 
zwanger worden een lijdensweg is. 
Veel stellen kloppen ten einde raad bij 
een arts aan. Maar ook de vruchtbaar-100 
heidsbehandelingen leiden niet altijd tot 
het gewenste resultaat. Veel vrouwen 
blijven ongewenst kinderloos. 
(10) Vrouwen die het wel lukt om nog 
kinderen te krijgen, hebben ook een 105 
probleem. Hoe moeten zij werk 
combineren met het moederschap? Het 
feminisme pleit voor meer professionele 
kinderopvang in de vorm van crèches 
voor de allerkleinsten en buiten-110 
schoolse opvang voor de wat ouderen. 
Ook deze oplossing is inmiddels een 
geloofsartikel geworden, dat klakkeloos 
omarmd en nagebauwd wordt. Het is 
een schande, roept nu iedereen, dat de 115 
kinderopvang in Nederland nog steeds 
niet goed is geregeld. Immers, als die 
wel goed geregeld is, nemen vrouwen 
wel meer kinderen. 
(11) Toch klopt het verhaal niet. En 120 
ergens voelen veel vrouwen (en 
mannen) dit donders goed aan, al 
zouden ze het niet onder woorden 
durven brengen. Want dwars tegen de 
feministische doctrine in en tot grote 125 
verontrusting van de feministen 
besluiten veel vrouwen, als ze eenmaal 
kinderen hebben, hun werk en carrière 
op een lager pitje te zetten en parttime 
te gaan werken of er zelfs helemaal 130 
mee op te houden, om meer bij de 
kinderen te kunnen zijn. Weliswaar met 
een slecht geweten, want ze gaan in 
tegen een algemeen gedeeld geloof. 
Deze vrouwen voelen echter een paar 135 
wezenlijke waarheden aan die 
feministen en iedereen die achter hen 

aan holt maar niet kunnen of willen 
begrijpen. 
(12) Professionele kinderopvang is 140 
namelijk, hoe goed die ook is, geen 
volwaardige vervanging van de liefde 
en aandacht die het kind thuis krijgt. 
Deze opvang kan er zelfs niet bij in de 
schaduw staan. Voor de gezonde 145 
psychische ontwikkeling van het kind is 
het van het allergrootste belang dat het 
veel thuis bij zijn ouders is, in de eigen 
omgeving, met de eigen spulletjes, en 
dat het niet voortdurend hoeft te 150 
concurreren met een grote groep 
leeftijdgenoten. Niet alle vormen van 
kinderopvang zijn even schadelijk. Het 
allerergst zijn de crèches voor kinderen 
van enkele maanden oud. Daar je kind 155 
heenbrengen is eigenlijk een soort 
kindermishandeling. Dat zou meteen 
verboden moeten worden. En van groot 
belang is ook hoe vaak en hoe lang een 
kind naar de kinderopvang gaat. Een 160 
paar uurtjes per week is zeker niet 
slecht en in veel gevallen zelfs goed 
voor de ontwikkeling van een kind. 
Maar vier of vijf dagen per week is 
beslist uit den boze. 165 
(13) Werken is bovendien helemaal niet 
zo leuk als de feministen ons willen 
doen geloven. Als zij het over werk 
hebben, hebben ze het werk voor ogen 
dat zij zelf verrichten: als universitair 170 
docent of hoogleraar, als redacteur van 
een krant of als schrijver, als advocaat 
of politicus. Die banen zijn misschien 
leuk, in die banen kun je jezelf 
misschien ontplooien, maar de meeste 175 
vrouwen hebben zulke banen niet. Die 
hebben heel gewone banen, als ver-
koopster, baliemedewerkster, schoon-
maakster, secretaresse of caissière. 
Die moeten vaak saai werk doen, 180 
verdienen niet zo bar veel en maken 
helemaal nooit carrière. 
(14) Daarnaast is thuis zijn en voor de 
kinderen zorgen lang niet zo saai en 
geestdodend als de feministen ons 185 
willen doen geloven. Integendeel. Het is 
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hartstikke leuk! Het geeft enorm veel 
voldoening en levensgeluk. Natuurlijk 
zijn er ook zorgen en verdriet, 
vermoeidheid en irritaties, maar zelfs 190 
die zijn een verrijking, hoe vreemd het 
ook klinkt. Wat is er nu mooier dan te 
zorgen voor je eigen kinderen, hen te 
helpen en bij te staan en hen langzaam 
maar zeker te zien opgroeien tot 195 
zelfstandige en verantwoordelijke 
volwassenen? Niets, zeker niet een 
doorsnee baan. 
(15) Hoewel er uitzonderingen zijn, 
geldt bovendien toch dat in het alge-200 
meen de vrouw beter met de kinderen 
omgaat dan de man, zeker als ze klein 
zijn. Vrouwen zijn zorgzamer, letten 
beter op details, kunnen tien dingen 
tegelijk, zijn gezelliger, socialer en 205 
zachtaardiger dan de man. Bovendien 
weten ze veel beter dan de man hoe je 
een kind aan moet pakken, moet 
troosten, moet straffen of corrigeren. 
Vrouwen zijn geboren opvoeders en 210 
verzorgers. Het ligt dan ook voor de 
hand dat de vrouw en niet de man haar 
baan opzegt als er kinderen komen en 
het grootste deel van de zorg en de 
opvoeding op zich neemt. Daar worden 215 
zowel de kinderen als de moeders zelf 
het gelukkigst van. Wat zou er tegen  

een dergelijke arbeidsverdeling zijn? 
(16) We moeten het feministische 
geloof achter ons laten, want het is een 220 
vals geloof dat ons niet gelukkiger 
maakt, en we moeten niet bang zijn op 
onze schreden terug te keren. De 
traditionele rolverdeling tussen man en 
vrouw was helemaal zo gek nog niet. 225 
Dat betekent natuurlijk niet dat vaders 
zich helemaal niet met de kinderen 
zouden moeten bemoeien. Vaders 
hebben zich altijd intensief met de 
opvoeding van hun kinderen bemoeid, 230 
zij het meer in een beschermende dan 
in een verzorgende rol. Dat is ook hun 
aard, daar zijn ze goed in.  
(17) Als we inderdaad de moed hebben 
terug te keren tot het patroon van 235 
weleer, als we het feminisme weten te 
overwinnen en als vrouwen kinderen 
krijgen, verzorgen, opvoeden en be-
schermen weer gaan zien zoals ze 
behoren te worden gezien, namelijk als 240 
een centrale opdracht in het leven, dan 
komen er vanzelf weer meer kinderen. 
Dat is niet alleen in het belang van ons 
eigen levensgeluk, maar ook in het 
belang van de zorg voor onze ouderen 245 
en – meer in het algemeen – in het 
belang van de toekomst van de 
Europese cultuur.

 
naar: Andreas Kinneging 
uit: Opinio van 7-13 maart 2008 (jaargang 2, nummer 10) 
 
 
Andreas Kinneging (Eindhoven, 1962) is hoogleraar Rechtsfilosofie aan de faculteit der 
rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.  
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Tekst 2 
 

 
De overbodigheid van artikel 6 
 
(1) Dit voorjaar zette de gemeente 
Diemen voor drie maanden de 
bijstandsuitkering van een werkloze 
vrouw stop. Omdat zij een boerka 
droeg, was zij voor twee banen af-
gewezen. De rechtbank stelde de 
gemeente Diemen in het ongelijk 
“aangezien het kledingstuk voor de 
bijstandontvanger een rechtstreekse 
uitdrukking is van haar godsdienstige 
overtuiging”. 
(2) Volgens artikel 6 van de Grondwet 
heeft ieder “het recht zijn godsdienst of 
levensovertuiging, individueel of in 
gemeenschap met anderen, vrij te 
belijden”. Jarenlang leidde dit grond-
wetsartikel, een overblijfsel van de 
vroegere godsdienststrijd tussen 
katholieken en protestanten, een 
sluimerend bestaan. Christenen van 
elke signatuur kunnen zich in ons land 
inmiddels al een eeuw lang zo vrij uiten 
en bewegen dat ze nog maar zelden 
een beroep op de grondwettelijke 
vrijheid van godsdienst hoeven te doen.  
(3) Nu in Nederland steeds vaker 
nieuwe geloofsgemeenschappen van 
zich laten horen, blijkt artikel 6 van de 
Grondwet echter een onvermoede 
betekenis te krijgen. Steeds vaker 
wordt er een beroep op dit artikel 
gedaan om uitlatingen en gedragingen 
te rechtvaardigen die strijdig zijn met 
andere wetten en regels. Hoewel het 
artikel mede bedoeld is om de 
scheiding tussen kerk en staat te 
garanderen, dwingt het de overheid 
juist keer op keer zich nadrukkelijk met 
godsdiensten en levensovertuigingen 
bezig te houden. 
(4) Om van de controverse rond dit 
artikel af te komen zou de overheid om 
te beginnen kunnen proberen in haar 

wetgeving nauwkeuriger te bepalen wat 
een godsdienst is en wat tot toelaatbare 
godsdienstige uitingen gerekend mag 
worden. Maar zo gemakkelijk is dat 
niet.  
(5) De overheid kan natuurlijk afgaan 
op wat een meerderheid in de samen-
leving meent. Weinigen zullen in twijfel 
trekken dat christendom, jodendom, 
islam, hindoeïsme en boeddhisme 
religies zijn, terwijl bijna niemand dit 
vindt van astrologie en het geloof in 
kabouters. Afgaan op wat een meerder-
heid vindt, zou echter tot gevolg 
hebben dat een geloof met weinig aan-
hangers veel minder kans heeft om 
door de overheid erkend te worden dan 
een wijdverbreid geloof. En dat staat op 
gespannen voet met het uitgangspunt 
dat de overheid alle godsdiensten 
gelijkelijk moet behandelen.  
(6) Niet afgaan op een meerderheids-
oordeel, maar afgaan op het oordeel 
van de gelovige zelf zou een optie 
kunnen zijn. Iedereen zou dan zelf 
mogen bepalen of een bepaald kleding-
stuk of versiersel wordt voorgeschreven 
door zijn of haar religie of levens-
overtuiging, of het nu om een hoofd-
doekje, een boerka, een keppeltje, een 
roze pij, een stip op het voorhoofd of 
iets anders gaat. Iedereen zou dan zelf 
mogen bepalen of een bepaalde uit-
spraak of opvatting is ingegeven door 
een godsdienstige overweging. In de 
praktijk leidt dit, zoals ook het voor-
beeld waarmee dit artikel begon laat 
zien, tot situaties die verwarrend, 
misschien zelfs onwerkbaar zijn. Staat 
de overheid het dragen van een boerka 
voor docenten op openbare scholen toe 
vanwege de godsdienstvrijheid, dan 
kiest zij partij vóór degenen die stellen 
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dat de islam de boerka dwingend voor-
schrijft. Tegelijkertijd kiest zij dan partij 
tégen degenen die menen dat het 
dragen ervan geen religieuze plicht is, 
of die menen dat daardoor deze functie 
niet naar behoren kan worden uit-
geoefend, omdat het voor een dergelijk 
beroep nu eenmaal van belang is dat 
het gezicht getoond wordt. Iets soort-
gelijks geldt voor het dragen van een 
hoofddoekje in openbare functies als 
politieagent of advocaat, functies waar-
bij velen het van belang vinden dat de 
beoefenaars herkenbaar zijn aan een 
volstrekt neutraal uniform. 
(7) In de huidige praktijk ontloopt de 
overheid het probleem. Zij laat het 
bepalen van wat tot godsdienst en 
godsdienstige uitingen behoort aan de 
rechter over. Een voorbeeld hiervan is 
het rechterlijke geding over de voor 
velen uiterst kwetsende uitlatingen van 
een Rotterdamse imam, die stelde dat 
homoseksualiteit een ziekte is die 
schadelijk is voor de samenleving. De 
rechter sprak de imam vrij van 
discriminatie op grond van de vrijheid 
van godsdienst. In zijn overweging 
stelde het hof “dat de uitlatingen zijn 
aan te merken als een weergave van 
een in de islamitische godsdienst 
verankerde geloofsopvatting van 
verdachte. Gezien de in de Grondwet 
en internationale verdragen verankerde 
vrijheid van godsdienst stond het 
verdachte vrij zijn op zijn geloofs-
overtuiging stoelende opvattingen 
omtrent homoseksualiteit uit te dragen.” 
Maar op grond waarvan kon de rechter 
eigenlijk bepalen wat ‘de’ opvatting van 
de islam omtrent homoseksualiteit is? 
Die lijkt me namelijk even moeilijk vast 
te stellen als vaststellen dat de af-
wijzing van homoseksualiteit is 
verankerd in het christendom. Het mag 
dan ook geen verbazing wekken dat 
deze rechterlijke uitspraak grote 
maatschappelijke onrust veroorzaakte. 
De overheid dient te beseffen dat zij 

zich maar beter niet kan inlaten met het 
definiëren van wat godsdienst is en wat 
tot godsdienstige uitingen behoort, 
maar dat zij, door een en ander aan de 
rechter over te laten, zoals ze nu doet, 
de problemen ook niet oplost. 
(8) De enige logische conclusie is dat 
de overheid er in haar beleid, maar ook 
in haar wetgeving, beter aan doet zich 
niet bezig te houden met interpretaties 
inzake godsdienst en godsdienstige 
uitingen. Aan de hand van een aantal 
actuele vraagstukken wil ik laten zien 
wat dit concreet kan betekenen. 
(9) Als de overheid zich niet meer zou 
inlaten met het interpreteren van wat tot 
godsdienst gerekend moet worden en 
wat godsdienstige uitingen zijn, hoeft zij 
zich ook niet meer te buigen over het 
toestaan of verbieden van het dragen 
van een hoofddoek in een publieke 
functie, puur omdat het om een 
religieus symbool zou gaan. Een 
verbod op het dragen van een hoofd-
doekje is dan alleen nog maar mogelijk 
met een beroep op algemeen geldende 
kledingvoorschriften voor ambtenaren 
in een publieksfunctie. Die voorschriften 
zouden dan evengoed betrekking 
hebben op het dragen van een keppel-
tje, een naveltruitje, een kruisbeeldje of 
een piercing. Als de overheid het 
dragen van een hoofddoek wel toe-
staat, zou dit niet vanwege de vrijheid 
van godsdienst moeten zijn, maar 
omdat zij algemene kleding-
voorschriften voor ambtenaren niet 
nodig of wenselijk acht. Een begrijpe-
lijke keuze zou dan kunnen zijn om in 
die functies waarin ambtenaren nu een 
uniform dragen om zich duidelijk te 
onderscheiden als vertegenwoordigers 
van het wettig gezag (denk aan politie-
agenten) een hoofddoek – of enig 
ander afwijkend kledingstuk – niet toe 
te staan, maar in andere functies wel. 
(10) Als het om discriminerende 
uitlatingen gaat, zoals die van een 
streng christelijk kamerlid dat in 1998 
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homo’s met dieven vergeleek en zich 
daarbij beriep op de bijbel, is er geen 
reden deze met een ander criterium te 
beoordelen dan de vrijheid van 
meningsuiting. Het onbevredigende van 
de rechterlijke uitspraak in de zaak van 
de Rotterdamse imam was niet dat 
deze werd vrijgesproken, maar dat dit 
gebeurde op grond van de vrijheid van 
godsdienst in plaats van de vrijheid van 
meningsuiting. Dat suggereert immers 
dat in zijn algemeenheid niet-gelovigen 
veroordeeld kunnen worden voor 
discriminerende uitspraken terwijl 
gelovigen, wanneer ze soortgelijke uit-
spraken doen, vrijuit gaan.  
(11) Een ander vraagstuk is of de 
overheid steun moet verlenen aan de 
universitaire opleiding tot geestelijk 
leider, of dit nu de bestaande masters-
opleiding tot predikant of een nieuw te 
ontwikkelen imamopleiding betreft. Als 
godsdienst voor de overheid irrelevant 
is, dient deze vraag beantwoord te 
worden op basis van dezelfde criteria 
die voor andere hogere opleidingen 
gelden, zoals het wetenschappelijke 
karakter van de opleiding.  

(12) Als de overheid er werkelijk van 
afziet om zich uit te spreken over gods-
dienst, is de uiterste consequentie dat 
artikel 6 van de Grondwet over de 
vrijheid van godsdienst geschrapt kan 
worden. Die vrijheid wordt immers al 
gewaarborgd door drie andere grond-
wetsartikelen, namelijk die van de 
vrijheid van meningsuiting, de vrijheid 
van vereniging en de vrijheid van 
vergadering. Als artikel 6 hieraan nog 
iets toevoegt, zouden burgers op grond 
van hun godsdienst bepaalde rechten 
hebben die niet-gelovigen niet hebben. 
Artikel 6 lijkt strijdig met artikel 1 van de 
Grondwet dat bepaalt dat gelijke ge-
vallen gelijk worden behandeld en dat 
discriminatie – onder andere op grond 
van godsdienst – niet is toegestaan. De 
overheid moet in zaken van het geloof 
geen positie kiezen, maar – en dat zou 
een andere noodzakelijke beleidslijn 
zijn – pas van zich laten horen wanneer 
grondrechten zoals de vrijheid van 
meningsuiting of het non-discriminatie-
beginsel zoals geformuleerd in artikel 1 
van de Grondwet, in het geding komen.

 
naar: Paul de Beer, bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen te Amsterdam 
uit: NRC Handelsblad van 27 en 28 oktober 2007 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 
 
 
 
 
 

einde  949-0011-a-VW-2-b* 
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Correctievoorschrift VWO 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
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1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
 
2.4 Voor een kandidaat zoals bedoeld in het Eindexamenbesluit artikel 55, derde lid, 
wordt een aangepaste aftrekregeling voor incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik toegepast. Dit betreft een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar 
waarin het eindexamen wordt afgelegd, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland 
heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is. 
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De aangepaste aftrekregeling voor kandidaten zoals bedoeld in artikel 55.3, luidt: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 - 5 fouten    - 0 
6 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 - 5 fouten    - 1 
6, 7 of 8 fouten   - 2 
9 - 13 fouten   - 3 
14 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
De aangepaste aftrekregeling is niet van toepassing voor kandidaten met een 
leesbeperking (dyslexie), die niet vallen onder artikel 55 lid 3. 
 
2.5 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  De vloek van het feminisme 
 

 1 maximumscore 1 
Het vraagstuk van het te lage geboortecijfer (waardoor de kosten voor de 
vergrijzing niet meer zijn op te brengen en de Europese cultuur zal 
verdwijnen). 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 2 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 6 
 

 4 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 5 maximumscore 1 
alinea 16 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 6 B 
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− “zonder tegensputteren” (regels 53-54) 
− “geen moeite” (regel 69)  
− “klakkeloos (omarmd)” (regels 113-114) 
− “nagebauwd” (regel 114) 
− “roept nu iedereen” (regel 115) 
 
per juist antwoord 1 
 

 8 B 
 

 9 D 
 

 10 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• De feministische doctrine is de leerstelling / vaste overtuiging dat 

vrouwen het recht hebben zichzelf volledig te ontplooien door, net als 
mannen, te studeren en carrière te maken 2 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 11 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De auteur gelooft dat vrouwen beter met kinderen omgaan dan 

mannen / dat vrouwen beter dan mannen weten hoe je een kind aan 
moet pakken, moet troosten, moet straffen of corrigeren / dat vrouwen 
geboren opvoeders of verzorgers zijn 1 

• Aan deze overtuiging valt niet te tornen / Over deze overtuiging wordt 
niet kritisch nagedacht 1 

 
 12 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste argumenten met type argument zijn: 
• Voor een gezonde psychische ontwikkeling moet een opgroeiend kind 

veel bij zijn ouders / in de eigen omgeving zijn; argument op basis van 
nut / vooropgezette mening 1 

• Vrouwen zijn beter in kinderen opvoeden dan mannen; argument op 
basis van nut / vooropgezette mening  1 

 
Opmerking 
Alleen bij een juiste koppeling van argument en benaming argument 
kunnen scorepunten worden toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores

 13 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn (drie van de volgende):  
− Professionele opvang is geen volwaardige vervanging van de liefde die 

het kind thuis krijgt. 
− Werken is helemaal niet zo leuk. 
− Thuis zijn en voor de kinderen zorgen is helemaal niet saai. 
− Vrouwen gaan beter om met kinderen dan mannen. 
 

per juist argument 1 
 

 14 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste ‘ongewenste maatschappelijke verschijnselen’ (drie 
van de volgende): 
− Het feminisme is aansprakelijk voor het lage geboortecijfer. 
− Het feminisme is een bedreiging voor de Europese cultuur. 
− Het feminisme belemmert het treffen van goede 

ouderdomsvoorzieningen. 
− Het feminisme heeft ervoor gezorgd dat de vrouw haar natuurlijke 

positie in de opvoeding van kinderen verloren heeft / heeft het voeren 
van een gezonde huishouding bemoeilijkt. 

− Het feminisme heeft verkeerde beelden aangewakkerd over de 
rolverdeling tussen man en vrouw. 

− Het feminisme is aansprakelijk voor het feit dat vrouwen vaak 
ongewenst kinderloos blijven. 

 

per juist verschijnsel 1 
 

 15 A 
 

 16 B 
 

 17 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Kinneging vindt dat vrouwen thuis moeten blijven en meer kinderen 

moeten krijgen (zodat in de toekomst het vergrijzingsprobleem wordt 
opgelost) 1 

• Van Praag vindt dat vrouwen meer ingezet moeten worden als 
arbeidskrachten (zodat de kosten van de vergrijzing kunnen worden 
betaald) 1 

 
 18 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
• Kinneging vindt dat kinderopvang schadelijk is 1 
• Van Praag vindt dat kinderopvang ervoor zorgt dat kinderen in een 

omgeving verkeren waar alle sociale leersituaties voorkomen 1 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 1 
“Een paar uurtjes per week is zeker niet slecht en in veel gevallen zelfs 
goed voor de ontwikkeling van een kind.” (regels 160-163) 
 

Tekst 2  De overbodigheid van artikel 6 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 20 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 20.1 maximumscore 2 
(problematiek) 
• Er wordt steeds vaker een beroep op artikel 6 van de Grondwet / het 

(grondwets)artikel dat de vrijheid van godsdienst waarborgt gedaan, 
om uitlatingen en gedragingen te rechtvaardigen die strijdig zijn met 
andere wetten en regels 2 

 
 20.2 maximumscore 4 

(dilemma) 
• De overheid ziet zich daardoor/steeds vaker gedwongen zich met 

godsdiensten en levensovertuigingen bezig te houden 2 
• terwijl artikel 6 (dat bedoeld is om de scheiding tussen kerk en staat te 

garanderen) juist bemoeienis van de overheid met godsdiensten en 
levensovertuigingen tegengaat 2 

 
 20.3 maximumscore 5 

(oplossingen en bezwaren tegen oplossingen) 
• De overheid zou (om uit dit dilemma te geraken) (in haar wetgeving) 

kunnen proberen nauwkeuriger te bepalen wat godsdienst is en wat tot 
godsdienstige uitingen gerekend mag worden 2 

• Het bezwaar daartegen is / Maar:  1 
• (daarbij) afgaan op wat de meerderheid vindt, zou in strijd zijn met het 

beginsel dat alle godsdiensten gelijkelijk behandeld moeten worden / 
zou kunnen betekenen dat kleine godsdiensten weinig kans hebben 
erkend te worden  2 

 
 20.4 maximumscore 1 

(vervolg oplossingen en bezwaren tegen oplossingen) 
• (maar) (daarbij) afgaan op het oordeel van individuele gelovigen leidt 

tot verwarring/onwerkbaarheid / tot partijdigheid  1 
 
 
 

Pagina: 741Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 949-0011-a-VW-2-c 9 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 20.5 maximumscore 1 
(vervolg oplossingen en bezwaren tegen oplossingen) 
• (maar) (daarbij) afgaan op het oordeel van de rechter lost de 

problemen niet op / leidt tot maatschappelijke onrust / leidt tot 
betwistbare rechterlijke uitspraken / rechtsongelijkheid 1 

 
 20.6 maximumscore 3 

(conclusie) 
• Daarom / Conclusie:  1 
• de overheid doet er beter aan zich in haar beleid en wetgeving niet 

bezig te houden met interpretaties inzake godsdienst en godsdienstige 
uitingen 2 

 
 20.7 maximumscore 4 

(uiteindelijke consequenties) 
• (Uiteindelijke) consequenties:  1 
• artikel 6 van de Grondwet kan worden afgeschaft  1 
• de overheid zou pas van zich moeten laten horen als de grondrechten 

zoals de vrijheid van meningsuiting en het non-discriminatiebeginsel in 
het geding zijn  2 

 
 20.8 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 

taalgebruik in de samenvatting1) 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 20.9 Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting1) 
Voor de eerste overschrijding met 22 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een 
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de 
opdracht is 0 punten. 
 
noot 1 Bij positie 20.8 en 20.9 van het score-invoerformulier in het programma  
  WOLF dienen de eventuele aftrekpunten aangegeven te worden als een  
  positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3 aftrekpunten vanwege  
  incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 20.8 een 3. Indien er geen  
  sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 

Pagina: 742Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 949-0011-a-VW-2-c 10 lees verder ►►►

Schematisch: 
221 - 242: 0 scorepunten aftrek; 
243 - 247: 2 scorepunten aftrek; 
248 - 252: 4 scorepunten aftrek; 
253 - 257: 6 scorepunten aftrek; 
258 - 262: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar Andreas Kinneging, Opinio van 7-13 maart 2008 (jaargang 2, nummer 10) 
tekst 2 naar Paul de Beer, NRC Handelsblad van 27 en 28 oktober 2007 
tekstfragment naar een artikel van prof. dr. B.M.S. van Praag, NRC Handelsblad, mei 2008 
 
 
 

einde  949-0011-a-VW-2-c* 
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800025-1-001o 

Examen VWO 

2008 
tijdvak 1 

maandag 19 mei 
9.00 - 12.00 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 19 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1  Overheid en kunst 
 
 
De tekst ‘Overheid en kunst’ kan na de inleiding als volgt worden ingedeeld: 
Deel 1: kritische analyse standpunten en stellingname van de politiek inzake 
kunst; 
Deel 2: kritische analyse misvattingen over kunst; 
Deel 3: uitgangspunt voor een juiste analyse van kunst en praktische 
gevolgtrekking. 

1p 1 Bij welke alinea begint deel 1?  
1p 2 Bij welke alinea begint deel 2?  
1p 3 Bij welke alinea begint deel 3?  

 
1p 4 Wat is het hoofddoel van de tekst ‘Overheid en kunst’, gelet op een algemeen 

lezerspubliek?  
Het hoofddoel is het algemene lezerspubliek te 
A amuseren met betrekking tot de misverstanden bij politici over kunst. 
B informeren over de verschillende visies op de betekenis van kunst. 
C laten nadenken over de uiteenlopende maatschappelijke functies van kunst.  
D overtuigen van een gewenste verandering in overheidssteun voor de kunst.  
 

1p 5 Welke van de onderstaande omschrijvingen geeft het beste het verband weer 
tussen alinea 1 en 2? 
In alinea 1 
A wordt de aanleiding genoemd tot het in alinea 2 besproken probleem. 
B wordt de oorzaak genoemd van het probleem dat in alinea 2 naar voren 

komt. 
C wordt de reden genoemd van de situatie die in alinea 2 beschreven wordt. 
D wordt de situatie geschetst die in alinea 2 wordt becommentarieerd.  
 
“Wanneer het de landbouw of de scheepvaart had betroffen, waren er 
ongetwijfeld stemmen opgegaan om meer geld in deze sector te pompen, maar 
hier is het omgekeerde het geval.” (regels 10-14)  

1p 6 Wat is dit voor een type redenering?  
Een redenering op basis van 
A autoriteit. 
B een of meer voorbeelden. 
C een vergelijking.  
D oorzaak en gevolg. 
 

1p 7 Welke verband bestaat er tussen alinea 3 enerzijds en alinea 4 anderzijds?  
In alinea 3 worden de opvattingen over kunst van politici 
A aangevallen en in alinea 4 wordt daar een voorstel aan verbonden. 
B nuchter geanalyseerd en in alinea 4 nog eens samengevat. 
C uiteengezet en in alinea 4 mondt de opsomming uit in een conclusie.  
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1p 8 Welke tegenstelling wordt er in alinea 4 tot en met 6 uitgewerkt? 
A De tegenstelling tussen begrip voor jezelf en begrip voor de ander in allerlei 

vormen van kunst. 
B De tegenstelling tussen het huidige kunstbeleid van de overheid en het 

toekomstige kunstbeleid. 
C De tegenstelling tussen politieke opvattingen over kunst en de 

verwerkelijking van die opvattingen.  
 

3p 9 Wat is, gelet op alinea 8 tot en met 10, de belangrijkste verklaring voor het 
tekortschieten van het huidige kunstbeleid van de overheid?  
Gebruik voor je antwoord maximaal 20 woorden. 
 
In alinea 10 worden drie invalshoeken genoemd die je kunt kiezen wanneer je 
het over kunst hebt: 
1 het wezen van kunst; 
2 het belang van kunst; 
3 de plaats van kunst in de maatschappij. 

2p 10 Vanuit welke twee hierboven genoemde invalshoeken benaderen de meeste in 
alinea 3 geciteerde politieke partijen het begrip ‘kunst’?  

1p 11 Vanuit welke hierboven genoemde invalshoek wordt in alinea 17 het begrip 
‘kunst’ benaderd?  
 
Volgens de tekst dient kunst geen maatschappelijk doel. Als politici dit standpunt 
zouden overnemen en zouden koppelen aan het ‘rendementsdenken’ (zie regels 
206-207), zou dit tot een door de auteur niet gewenst gevolg kunnen leiden.  

2p 12 Welk ongewenst gevolg zou dan optreden?  
Gebruik voor je antwoord maximaal 10 woorden. 
 
“Kunst is niet belangrijk omdat we er betere mensen van worden, maar omdat ze 
ons tot mensen maakt.” (regels 233-235).  

1p 13 Wat is het meest essentiële kenmerk van kunst waarnaar met deze zin 
verwezen wordt? 
A Kunst brengt de betekenisloosheid van de natuur tot uitdrukking. 
B Kunst helpt de mens schoonheid te ontdekken en brengt hem tot inkeer.  
C Kunst stimuleert de mens zich te verdiepen in het wezen van zijn bestaan.  
 
“Kunst is het enige wezenlijke dat ons onderscheidt van alle andere levende 
wezens” is een van de aannames waarmee in alinea 17 en 18 het idee dat kunst 
goed zou zijn voor mens en samenleving, wordt bestreden.  

2p 14 Geef een eigen argument waarmee de aanname dat kunst het enige is dat ons 
onderscheidt van alle andere levende wezens weerlegd zou kunnen worden.  
Gebruik voor je antwoord maximaal 15 woorden.  
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1p 15 Welke van de onderstaande formuleringen geeft het beste de hoofdgedachte 
van de tekst weer?  
A De kunst in Nederland wordt de laatste tijd door politici, kunstenaars en 

beleidsmakers ten onrechte zwaar bekritiseerd. 
B Het kunstbeleid in Nederland berust op waanideeën en is in tegenspraak 

met door politici geventileerde kunstopvattingen. 
C Het wordt tijd dat het niet aantoonbare maar evidente belang van kunst door 

politici wordt vertaald in ruimhartiger steun voor kunst.  
D Politici dienen afstand te nemen van de betekenissen die zij aan kunst 

toedichten, omdat deze grotendeels op misverstanden berusten. 
 
De tekst richt zich behalve tot een algemeen lezerspubliek ook tot politici.  

1p 16 Wat is de belangrijkste boodschap voor deze laatste lezersgroep?  
Politici moeten 
A de ware betekenis van kunst serieus nemen en vertalen in adequaat beleid.  
B hun kunstopvattingen omzetten in een daarbij aansluitend beleid. 
C tot onderlinge afstemming komen van hun zeer diverse kunstopvattingen. 
D zich gaan verdiepen in het beroep van kunstenaar en dat leren waarderen. 
 
 
tekstfragment 1 
 
“De kunst kan niet om de markt heen. Een zichzelf respecterende kunstenaar 
leert daarom met die markt om te gaan. Het zou mooi zijn als kunstwerken voor 
zichzelf spraken, als de creatie van iets moois of iets totaal anders zonder meer 
erkend wordt, en als de kunstenaar zich geen zorgen behoefde te maken over de 
financiële beloning van zijn werk. Vergeet het maar. Talloze kunstenaars dingen 
mee naar aandacht, erkenning en financiële beloning. Laten we er maar van 
uitgaan dat ze zelf overtuigd zijn van de waarde van hun werk. Misschien zijn ze 
onder elkaar het daar ook over eens. Het probleem ligt aan de andere zijde van 
de kunstwereld, oftewel de niet-kunstenaars die om kunst geven. (…) 
Kunstenaars dienen te weten hoe de mensen voor hun kunst te interesseren, hoe 
in te spelen op de latente belangstelling en hoe enthousiasme los te weken. 
Kunst verdient de aandacht, maar die aandacht moet verdiend worden.”  
 
naar: Arjo Klamer (Professor in de economie van Kunst en Cultuur, Erasmus 
Universiteit) 
uit: het Business Art Stage Plan, toelichting jaarverslag 1997-1998 
 
 
De slotzin van de hoofdtekst luidt: “Dus hou toch op met dat armoedige gedoe 
over vijftig miljoen meer of minder, stop er miljarden in!”  

1p 17 Citeer uit tekstfragment 1 de hele zin waaruit blijkt dat Arjo Klamer het eens zou 
kunnen zijn met deze uitspraak.  

2p 18 Aan welk aspect met betrekking tot de financiering van kunst wordt in het 
tekstfragment wel, maar in de hoofdtekst geen aandacht besteed?  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden.  
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tekstfragment 2 
 
“De vraag of cultuureducatie franje of fundament is, moet blijven worden 
gesteld. Niet op een geborneerde of een elitaire manier. Wel in de volle 
overtuiging dat cultuur ons leven rijker, zinvoller en vrolijker maakt. Want 
uiteindelijk blijft het natuurlijk ook een retorische vraag. Cultuur is geen franje, 
cultuur is fundament. In ons dagelijks doen en handelen, en dus ook in ons 
onderwijs!” 
 
uit: Cultuureducatie: franje of fundament, toespraak van dr. F. van der Ploeg, 
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ter gelegenheid van 
het debat  “Cultuureducatie: franje of fundament?” 
 
 
In tekstfragment 2 stelt Van der Ploeg dat cultuur “ons leven rijker, zinvoller en 
vrolijker maakt”.  

3p 19 Welke visie uit de hoofdtekst staat tegenover deze visie van Van der Ploeg?  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden.  
 
 

Tekst 2  Geschonden beroepseer 
 

20p 20 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van de tekst 
‘Geschonden beroepseer’ van maximaal 180 woorden. Zorg ervoor dat deze 
samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent. 
Uit de samenvatting moet duidelijk worden: 
− welke essentiële ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in de beleving van 

werk;  
− welke essentiële ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in bedrijven en 

organisaties; 
− welke kwalijke gevolgen deze ontwikkelingen met zich hebben meegebracht. 
 
 
 
 

einde  800025-1-001o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1   
 
 

Overheid en kunst 
 
(1) De kunst in Nederland heeft een 
flink imagoprobleem. Kunstenaars, 
beleidsmakers en beschouwers 
proberen elkaar in een estafette van 
publicaties af te troeven in somberheid. 5 
De Nederlandse kunst verkeert in een 
diepe innerlijke crisis, is provinciaals en 
wordt in de internationale kunstwereld 
nauwelijks serieus genomen. 
(2) Wanneer het de landbouw of de 10 
scheepvaart had betroffen, waren er 
ongetwijfeld stemmen opgegaan om 
meer geld in deze sector te pompen, 
maar hier is het omgekeerde het geval. 
Terwijl de kunst schijnbaar in een crisis 15 
verkeert en haar internationale con-
currentiepositie wordt bedreigd, schiet 
de overheid niet te hulp, maar geeft ze 
juist een extra duwtje naar de afgrond 
door fors op de uitgaven voor kunst te 20 
bezuinigen. Een argeloze beschouwer 
kan bijna niet anders dan concluderen 
dat de Nederlandse overheid en de 
oppositie kunst van zeer gering belang 
vinden. 25 
(3) Maar die argeloze beschouwer heeft 
het mis. Tenminste als hij afgaat op wat 
de verschillende politieke partijen 
zéggen over kunst. Kunst is belangrijk 
voor de samenleving, schrijft een CDA-30 
kamerlid op haar website. Cultuur en 
sport verhogen de kwaliteit van de 
samenleving, meldt de PvdA in haar 
verkiezingsprogramma. Kunst is 
belangrijk en moet verrassen, stimu-35 
leren en inspireren, zegt GroenLinks. 
De VVD op haar beurt vindt cultuur-
educatie van groot belang, omdat 
jongeren daarmee hun affiniteit met 
kunst en het cultureel erfgoed kunnen 40 
ontwikkelen. Kunst en cultuur, stelt de 
SP, behoren tot de belangrijkste 
dragers van onze beschaving. En op de 

website van het ministerie van OC&W 
valt te lezen dat “cultuur de mensen 45 
anders naar elkaar laat kijken. Cultuur 
(…) zet aan om in debat te gaan en 
leert mensen elkaar te waarderen. 
Kunst verdiept. Daarom stelt de Neder-
landse overheid er belang in deelname 50 
aan cultuuruitingen te ondersteunen en 
te stimuleren.” 
(4) Dat valt dus allemaal ontzettend 
mee. Je vraagt je af waar al die discus-
sie en onrust de afgelopen maanden 55 
voor nodig zijn geweest. Uit het vooraf-
gaande leid ik tenminste af dat er ver-
schillende coalities mogelijk zijn die 
over een ruime kamermeerderheid 
kunnen beschikken voor de uitvoering 60 
van een royaal en enthousiast kunst-
beleid. En wie zou er ook willen be-
zuinigen op kunst wanneer mensen, 
zoals het ministerie zelf zegt, elkaar 
door kunst leren waarderen? Een ver-65 
hoogd zelfbegrip en begrip voor de 
ander in een wereld die op alle fronten 
volop in beweging is, dat mag toch wel 
wat kosten. 
(5) Hoe komt het dan dat deze ge-70 
schreven woorden niet tot meer daad-
kracht leiden? Dat we als burgers niet 
zíen dat kunst belangrijk wordt ge-
vonden? Hebben we het eigenlijk wel 
over hetzelfde, wanneer we spreken 75 
over kunst? Je vraagt het je af. 
(6) Het lijkt er verdacht veel op dat de 
verschillende politieke partijen en over-
heden weliswaar zeggen dat kunst be-
langrijk is voor de samenleving, maar 80 
dat ze eigenlijk niet weten waarom.  
De geloofsbelijdenissen roepen een 
heleboel vragen op. Vragen waarop 
geen antwoord wordt gegeven. 
(7) Want waarom zou kunst moeten 85 
verrassen, zoals GroenLinks stelt? Kan 
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ze ook niet een functie vervullen door 
ons gerust te stellen? Te troosten? Of 
te vervelen? En GroenLinks kan dan 
wel zeggen dat kunst moet stimuleren 90 
en inspireren, maar waartoe die 
stimulus moet leiden, daarover wordt 
geen helderheid gegeven. 
(8) Het lijkt er veel op dat men eigenlijk 
maar wat roept, zonder dat enig bewijs 95 
noodzakelijk wordt geacht. Zo beweert 
een partij dat er een sterkere wissel-
werking moet zijn tussen de beroeps-
kunst en de amateurkunst, omdat zo’n 
wisselwerking, volgens deze partij, 100 
“zeer stimulerend” kan werken. Hoezo 
zou zo’n wisselwerking stimulerend 
werken? Stimulerend voor wie? En 
waartoe moet dit alles stimuleren? Over 
kunst mag je werkelijk alles zeggen. 105 
Enige kennis van zaken of begrip voor 
omstandigheden is niet vereist.  
(9) Dat bleek weer eens toen diezelfde 
partij onlangs een motie indiende waar-
in de regering werd gevraagd te onder-110 
zoeken in hoeverre “volledig door de 
overheid gesubsidieerde kunstenaars” 
gedwongen kunnen worden amateurs 
bij de uitoefening van hun hobby te 
assisteren. Uit dit plan spreekt een 115 
bijna terloopse minachting voor het 
beroep van kunstenaar en voor de 
kunsten zelf. Kunst, dat is een soort 
edele hobby. Je doet het erbij en je 
kunt er dus makkelijk nog iets anders 120 
bijdoen. Alleen zie ik niet waarom we 
deze gedachte enkel zouden loslaten 
op het volledig gesubsidieerde 
kunstenaarschap. Er is nog zoveel 
meer mogelijk. Ik zie een toekomst 125 
waarin volledig gesubsidieerde mede-
werkers van Rijkswaterstaat mij helpen 
bij de aanleg van mijn vijver, terwijl de 
volledig gesubsidieerde mannen van 
Staatsbosbeheer de tuin snoeien en 130 
een volledig gesubsidieerde docent van 
het conservatorium mijn zoon pianoles 
geeft. 
(10) Achter het begrip ‘kunst’ gaat een 
wereld van zeer uiteenlopende inter-135 

pretaties en gierende misverstanden 
schuil. Hoewel er brede consensus 
bestaat over het belang van kunst, 
lopen de meningen over het wezen en 
de plaats van die kunst in de maat-140 
schappij sterk uiteen, met als gevolg 
dat men van elkaar eigenlijk niet weet 
waarover de ander het heeft. En ervan 
uitgaande dat het gros van de Neder-
landse politici de middelbare school 145 
heeft afgemaakt en dat de vele uiteen-
lopende en bizarre ideeën over kunst 
niet het resultaat zijn van een gebrekkig 
intellect, kan de objectieve toeschouwer 
maar tot één conclusie komen: hier is 150 
sprake van een groot en langdurig mis-
verstand. 
(11) Dat misverstand openbaart zich al 
in de kern van alle betogen die worden 
gehouden over kunst: de aanname dat 155 
kunst belangrijk is voor mens en 
samenleving; dat zij een stichtende 
werking heeft en het zich kunnen ver-
plaatsen in de gevoelens van de mede-
mens stimuleert. Het is een waarheid 160 
die boven alle twijfel verheven lijkt. 
Zozeer verheven zelfs dat geen enkele 
partij een, anderszins gebruikelijk, 
objectief rapport van het CBS1) of de 
Rekenkamer bijsluit om deze ver-165 
meende waarheid te staven. 
(12) En daarvoor is natuurlijk een 
reden. Zo’n objectief rapport bestaat 
namelijk niet. En dat rapport zal er ook 
nooit komen, omdat de stelling dat 170 
kunst goed is voor de mensen objectief 
bezien niet te bewijzen valt. Als kunst 
goed zou zijn voor de mensen, dan is 
de dosering van de werkzame stof wel 
erg laag, want twintigduizend jaar nadat 175 
de Meesters van Lascaux2) hun grotten 
omtoverden tot een Paleis van de 
Verbeelding is er van enige heilzame 
invloed op het handelen en denken van 
de mens nog steeds niets te merken. 180 
Integendeel. 
(13) Met evenveel recht zou je kunnen 
zeggen dat zo langzamerhand wel 
bewezen is dat er van de kunst geen 
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wonderen verwacht mogen worden. 185 
Misschien moeten we haar zelfs maar 
afschaffen. Kunst, laten we wel wezen, 
creëert bijvoorbeeld zonderlingen. En 
het kunstenaarschap, dat is algemeen 
bekend, gaat vaak gepaard met een 190 
uitbundig gebruik van drank en andere 
stimulerende middelen. Kunst kan 
binnen gezinnen spanningen en ruzies 
veroorzaken en is al met al nog een 
heel gedoe ook, met musea en perso-195 
neel en onderhoud en restauratie. 
(14) Waarom zou het dan zo zijn dat de 
uitingen van deze zonderlingen de 
overige burgers zouden inspireren om 
alles begrijpende modelburgers te 200 
worden? Er is geen enkel bewijs voor-
handen. En toch houdt men van links 
tot rechts stug vol dat kunst een zegen 
is voor de samenleving. 
(15) De verklaring daarvoor ligt in het 205 
feit dat wij vastzitten in het rendements-
denken. Dat blokkeert de weg naar een 
meer waarheidsgetrouw inzicht. Het 
gaat er gewoonweg niet in dat kunst, 
hoewel het wat kost, misschien wel 210 
helemaal geen maatschappelijk nut of 
meetbaar effect heeft. Het idee dat 
kunst eigenlijk iets anders is dan wat zij 
is, en dat zij méér zou moeten kunnen 
dan zij kan, zit om redenen van het 215 
profijtbeginsel diep in de mensen in-
gebakken.  
(16) Het idee dat kunst goed is voor 
mens en samenleving is een onbewijs-
baar waanidee. Een waanidee dat 220 
merkwaardigerwijs verkondigd wordt 
door partijen die er zelf, als we ze op 
hun daden beoordelen, niet in geloven. 
Is het een wonder dat het kunstbeleid 

van deze en vorige regeringen 225 
zwalkend en ongeïnspireerd is? 
(17) Verklaringen over de betekenis van 
kunst dienen ernstige verklaringen te 
zijn. Gedachten over kunst dienen de 
kern te zijn van gedachten over de 230 
mensheid zelf. Inderdaad: waarom zijn 
wij hier en wat heeft dit allemaal te be-
tekenen? Kunst is niet belangrijk omdat 
we er betere mensen van worden, maar 
omdat ze ons tot mensen maakt. In de 235 
natuur komt geen kunst voor. Het 
maken en waarderen van kunst is een 
unieke menselijke eigenschap. Een 
eigenschap die alleen al door haar 
uitzonderlijkheid haar waarde bewijst. 240 
Daarom is kunst belangrijk. Kunst is het 
enige wezenlijke dat ons onderscheidt 
van alle andere levende wezens. Het is 
de viering van het menszijn. 
(18) Indien een overheid, dit alles in-245 
dachtig, besluit dat het waard is om dit 
fenomeen te ondersteunen, dan kan dit 
eigenlijk maar op één manier: met blind 
enthousiasme en onvoorwaardelijk ver-
trouwen en zonder verder iets aan de 250 
kunst op te leggen of van haar te eisen. 
De kunst is zichzelf genoeg. Er is dan 
ook geen enkele reden denkbaar waar-
om de omvang van die steun minder 
dan vijf procent van de rijksbegroting 255 
zou moeten zijn. Dat daar geen geld 
voor is, lijkt mij, gezien de berichten 
over de explosieve toename van 
zwaarlijvigheid onder de Nederlandse 
bevolking, een moeilijk te verdedigen 260 
stelling. Dus hou toch op met dat 
armoedige gedoe over vijftig miljoen 
meer of minder, stop er miljarden in! 

 
naar: Dick Tuinder 
uit: De Groene Amsterdammer, 10 september 2005 
 

 

noot 2 Lascaux: in dit Franse plaatsje werden in 1940 prehistorische rotstekeningen gevonden van 
naar schatting 10.000 jaar oud 

noot 1 CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek 
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Tekst 2   
 
 

Geschonden beroepseer 
 

1  Een vriend van me vertelde eens 
over zijn vader, die vrijwel zijn hele 
leven in dienst was geweest van de 
Nederlandse Spoorwegen. Na diens 
overlijden kwam hij bij het opruimen 
een doosje tegen met zes knopen die 
hoorden bij het uniform dat zijn vader 
gedurende zijn werkzame leven had 
gedragen. Ofschoon zijn vader al ruim 
tien jaar met pensioen was, had hij deze 
knopen zorgvuldig bewaard en goed 
onderhouden, net als de rest van zijn 
uniform. Uit deze blinkende knopen 
sprak het verhaal van een man die zijn 
leven lang met trots zijn ambt had 
vervuld. Iedereen kent wel dit soort 
verhalen. Meestal zijn ze afkomstig van 
mensen uit een vorige generatie. De 
gepensioneerde huisarts, de oude leraar 
en de bejaarde verpleegster, ze praten 
niet zelden over hun beroep op een 
manier die uit de tijd lijkt te zijn 
geraakt. Ze kijken met zelfrespect en 
voldoening terug op een arbeidzaam 
leven. 

2  Dat we het werk op een andere 
manier beleven dan vroegere generaties 
heeft in de eerste plaats te maken met 
een verandering in mentaliteit die zich 
voor het eerst in de jaren zestig heeft 
voorgedaan en die ertoe heeft geleid dat 
arbeid en werk tegenwoordig op een 
andere manier gewaardeerd worden. De 
doorsnee moderne werknemer ontleent 
zijn identiteit en zelfrespect al lang niet 
meer primair aan zijn beroep. Arbeid is 
een onderdeel geworden van een project 
van zelfontplooiing, waarin het gevoel 
en welzijn van het individu en zijn 
subjectieve voorkeuren centraal staan. 
Zo beschouwd vormt die ouderwetse 
koppeling van arbeid en eer haast een 
teken van een bekrompen burgerlijke 

instelling, waarin men zich gedwee aan 
autoriteiten onderwerpt en veiligheid 
en zekerheid zoekt in opgelegde regels 
en plichten. Het denken in termen van 
burgerlijke eer werd door de generatie 
van de jaren zestig meedogenloos ont-
maskerd als een heimelijk onderdruk-
kingsmechanisme.  

3  Arbeid moet dus vooral ‘leuk’ zijn 
en een moderne werknemer komt niet 
in de eerste plaats op voor het belang 
van de organisatie maar wel voor het 
eigen belang. Als het werk elders 
‘leuker’ of beter betaald is, ruilt men, 
geheel conform een flexibele levensstijl, 
met gemak de ene baan in voor een 
andere, al dan niet op contractbasis. 
Deze toegenomen mobiliteit leidde 
ertoe dat de identificatie met het eigen 
bedrijf verminderde.  

4  Ook de democratisering en de 
rationalisering van arbeid en bestuur 
hebben vanaf de jaren zestig een grote 
invloed gehad op arbeidsbeleving. Niet 
langer mochten in bedrijven en organi-
saties overgeleverde tradities en elites 
de dienst uitmaken, beslissingen 
dienden te worden genomen op basis 
van argumenten in een machtsvrije 
discussie. Een aanzienlijk deel van de 
democratisering van arbeid en bestuur 
is later weer teruggedraaid, maar de 
rationalisering, of wat tegenwoordig 
ook wel ‘professionalisering’ van 
organisaties wordt genoemd, schrijdt 
nog altijd voort. Of het nu gaat om de 
overheid of het bedrijfsleven, er moet 
worden bestuurd op basis van meetbare 
resultaten.  

5  Dit rationaliteitsdenken leidde in de 
jaren negentig tot een reorganisatiegolf, 
uitmondend in kleine en grotere fusies 
van bedrijven en organisaties. 
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Schaalvergroting werd een doel op zich. 
Tegen de achtergrond van falende Oost-
Europese economieën, geschoeid op 
oude marxistische ideeën, bouwde men 
waar mogelijk neoliberale concurrentie-
principes in, omdat een ‘struggle for 
life’ werd opgevat als een vitaliserend 
principe in alle dienstensectoren.  

6  Inmiddels groeit de onvrede en 
neemt het protest tegen deze moderne, 
neokapitalistische bedrijfscultuur toe. 
De kritiek richt zich bijvoorbeeld tegen 
de uitwassen van het moderne manage-
ment. Sectoren als gezondheidszorg en 
onderwijs worden gekenmerkt door een 
almaar uitdijend management dat niet 
alleen een steeds groter deel van het 
budget voor zichzelf opeist, maar ook in 
toenemende mate een stempel drukt op 
de manier waarop het werk in deze 
sectoren gestalte krijgt. Hoe staat het 
wel niet met de forse beloningen die 
bestuurders zichzelf toekennen in 
relatie tot de effectiviteit voor de 
organisatie? 

7  Waar putte de vader van mijn 
vriend ook al weer zijn voldoening uit? 
Uit het feit dat hij zijn ambt op een 
goede manier vervulde, als lid van een 
organisatie die een dienst leverde waar 
de werknemers trots op waren. Hij 
wilde niet zozeer carrière maken, maar 
was gewoon in hart en ziel betrokken bij 
zijn werk. Om zich als individu te kun-
nen manifesteren in de wereld moet 
iemand gerespecteerd worden. Dat 
gebeurt, als het goed is, in de sfeer van 
gezin, vrienden, buurt of vereniging, 
maar vooral ook door de werkgever. Al 
volgens de negentiende-eeuwse filosoof 
Hegel biedt arbeid het individu bij uit-
stek de mogelijkheid zijn individualiteit 
te ontwikkelen en te manifesteren.  
Op die manier kan iemand namelijk op 
basis van zijn eigen keuzes, inspan-
ningen en talenten een positie ver-
werven. Zijn eergevoel betreft daarbij 
niet louter het feit dat hij zorg draagt 
voor zijn eigen levensonderhoud, maar 

ook de wijze waarop hij zijn beroep 
uitoefent. Als arbeidzaam burger wordt 
men gerespecteerd omdat men iets bij-
zonders kan, en dat was met de vader 
van mijn vriend het geval.  

8  In het moderne management gaat 
het echter niet langer om het werk zelf, 
maar om afgeleiden daarvan: geld, 
macht en aanzien. Niet langer is goed 
onderwijs of goede zorg werkelijk het 
hoogste goed dat moet worden gereali-
seerd. Het management is gericht op 
expansie, markt veroveren, nieuwbouw, 
strategisch handelen, imago, aanboren 
van nieuwe doelgroepen, enzovoort. En 
dat is allemaal heel erg belangrijk en 
moeilijk, zodat men zichzelf met een 
gerust geweten kan belonen met markt-
conforme salarissen en voorzieningen.  

9  De leraar stelt in de ogen van 
anderen tegenwoordig pas wat voor als 
hij het tot goed betaalde midden-
manager weet te schoppen van het door 
fusies tot immense proporties opgebla-
zen scholenconglomeraat. Bij klachten 
over dit soort organisaties blijft het 
management zelf volmondig de nood-
zaak tot verandering onderstrepen: 
natuurlijk zijn we er nog niet, er moet 
inderdaad nog veel gebeuren – en daar 
gaat het management wel eens even 
voor zorgen. Immers, door reorgani-
satie bevestigt de manager zijn macht 
en zonder verandering wordt het 
managementapparaat zelf overbodig. 
Klachten onderstrepen slechts de nood-
zaak van ingrijpen, want het laatste wat 
erkend wordt, betreft het feit dat dit 
apparaat zelf het grootste probleem is. 
Veelal schuift het management de 
schuld van bedrijfsfouten af op de 
mensen van de ‘werkvloer’: de leraren, 
maar ook de artsen, verplegers, conduc-
teurs en agenten, die allen nog een 
‘mentaliteitsslag’ moeten maken. Ze 
worden daartoe uiteraard ‘gecoacht’ en 
begeleid, zodat ze het proces van het 
nieuwe leren, het nieuwe zorgen, het 
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nieuwe vervoeren of het nieuwe 
bekeuren kunnen uitvoeren. 

10  Ondertussen lopen er talloze werk-
nemers rond met diepe frustraties over 
het feit dat hun beroep hun is ont-
nomen. Het werken onder steeds 
nieuwe bureaucratische richtlijnen, op-
gelegd door mensen die niet weten wat 
hun vak in de praktijk inhoudt, is een 
directe ontkenning van hun beroepseer. 
In beroepen als arts en leraar speelt de 
ervaring waarin mensen zich bepaalde 
praktijken hebben eigen gemaakt, een 
cruciale rol. Hun beroep, dat met aan-
dacht voor individuele mensen te ma-
ken heeft en een hoogstpersoonlijke 
invulling kent, wordt vandaag de dag 
procesmatig ontleed en vertaald in 
productie-eenheden.  

11  Niet alleen wordt op deze manier de 
innerlijke zin van hun beroep geweld 
aangedaan, uiteindelijk is dit geweld 
een morele misdaad die de wereld van 
zijn bezieling berooft en de verhouding 
tussen mensen bederft. Hier dringt zich 
de vergelijking op tussen communisme 
en (neo)liberaalkapitalisme, twee zeer 
verschillende maatschappelijke syste-
men die wat betreft het ontmenselijken-
de karakter meer verwantschap ver-
tonen dan menigeen erkent. Beide zijn 
vormen van economisch gefundeerde 
rationalisaties die de cultuur en maat-
schappij waarin ze wortelen, onder-
mijnd hebben of zullen ondermijnen. 
De vraag is, hoe we als samenleving 
deze bedroevende toestand weer onge-
daan kunnen maken. 

 
naar: ‘Geschonden beroepseer’ door Ad Verbrugge, Universitair hoofddocent 
filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam  
uit: Christen Democratische Verkenningen, Zomer 2005, p. 108–123 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 
 

einde  800025-1-001b* 
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Correctievoorschrift VWO 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 

 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van 
het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 
39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door 
de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
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5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, 
zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 

 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn 
de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een 
vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn 
niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of 
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar 
analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals 
bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist 
is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de 
scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden 
geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens 
geen scorepunten toegekend.
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5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of 
onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken 
van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van 
het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 

 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord geeft 
dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen de 
gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat een 
vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het eigenlijke 
antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in de 
opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op de 
inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
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• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee informatie-
elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen punten te worden 
toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een lezer die 
de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting bedraagt 
maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik moet worden 
verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het gebruik van hoofdletters, voor 
zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten   - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten    - 2 
5 of 6 fouten    - 3 
7 of meer fouten   - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in overeenstemming 
zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden. 
 
2.4 Voor een kandidaat zoals bedoeld in het Eindexamenbesluit artikel 55, derde lid, wordt een 
aangepaste aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik toegepast. Dit betreft een 
kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin het eindexamen wordt afgelegd, ten 
hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de 
moedertaal is. 
 
De aangepaste aftrekregeling voor leerlingen zoals bedoeld in artikel 55.3, luidt: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 - 5 fouten    - 0 
6 of meer fouten   - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 - 5 fouten    - 1 
6, 7 of 8 fouten   - 2 
9 - 13 fouten   - 3 
14 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten. 
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in overeenstemming 
zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden. 
De aangepaste aftrekregeling is niet van toepassing voor kandidaten met een leesbeperking 
(dyslexie), die niet vallen onder artikel 55 lid 3. 
 
2.5 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien door 
de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, worden 
voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie verder het 
beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 

 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Overheid en kunst 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 3 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 10 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 17 
 

 4 D 
 

 5 D 
 

 6 C 
 

 7 C 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• De kennis (bij politieke partijen en overheid) over kunst schiet tekort / 

Over kunst bestaan allerlei misvattingen 2 
 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 
Indien: Politici minachten kunst / Er bestaan allerlei verschillende 
interpretaties over kunst 1 
 

 10 maximumscore 2 
• invalshoek 2  1 
• invalshoek 3 1 
 

 11 maximumscore 1 
1 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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 12 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De overheid zou (al) haar financiële steun staken/intrekken 1 
 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden 1 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 2 
Voorbeeld van een goed antwoord is: 
• Er zijn ook andere wezenlijke dingen die ons onderscheiden van 

andere levende wezens 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 

 15 C 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 1 
“Het zou … zijn werk.” 
 

 18 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Aan het aspect dat kunstenaars aandacht moeten verdienen / iets 

moeten doen om voldoende geld te kunnen verdienen / zakelijk moeten 
zijn / oog moeten hebben voor de markt 1 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

 19 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het idee dat kunst een positieve/heilzame uitwerking zou hebben op 

mensen (en samenleving) is een waanidee  2 
 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 
Indien: Kunst heeft een positieve/heilzame werking op mens (en 
samenleving) 0 
 

Tekst 2  Geschonden beroepseer 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 20 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 

Vraag Antwoord Scores
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 20 maximumscore 8 
(essentiële ontwikkelingen in beleving) 
• Veranderingen in beleving van het werk: 1 
• zelfrespect en identiteit worden niet langer in de eerste plaats aan 

arbeid ontleend 3 
• zelfontplooiing/gevoel/welzijn / subjectieve voorkeuren / het eigen 

belang van het individu zijn voorop komen te staan / werk moet vooral 
leuk zijn 2 

• identificatie/binding met bedrijf is verminderd / men wisselt gemakkelijk 
van baan / te sterke binding met het bedrijf wordt als burgerlijk gezien 2 

 
 21 maximumscore 5 

(essentiële ontwikkelingen in bedrijven en organisaties) 
• Veranderingen in bedrijven en organisaties:  1 
• in de bedrijven schreed/schrijdt professionalisering/rationalisering voort 

/ bedrijven zijn sterk gericht op meetbaar resultaat geworden 2 
• schaalvergroting werd doel op zich / het bedrijfsleven draait om 

concurrentie/overleving  2 
 

 22 maximumscore 7 
(kwalijke gevolgen) 
• Kwalijke gevolgen:  1 
• management verrijkt zichzelf / houdt zichzelf in stand / is belust op 

macht / het is het management niet meer om het werk zelf te doen  2 
• werknemers hebben hun beroepseer verloren / beroepen zijn uitgehold 

/ vakmanschap telt niet meer mee / arbeid is ontmenselijkt  2 
• door de uitholling van beroepen / ontmenselijking van de arbeid 

worden/zijn cultuur en samenleving ondermijnd 2 
 

 23 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de samenvatting1) 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 punten. Zie Vakspecifieke regel 2 
voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 24 Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting1) 
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. De toepassing van de aftrekregeling kan overigens 
nooit leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.

Vraag Antwoord Scores
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Schematisch: 
181 - 198: 0 scorepunten aftrek; 
199 - 203: 2 scorepunten aftrek; 
204 - 208: 4 scorepunten aftrek; 
209 - 213: 6 scorepunten aftrek; 
214 - 218: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 

noot 1:  
Bij positie 23 en 24 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de eventuele 
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3 
aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 23 een 3. Indien er geen 
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
 
 
5 Inzenden scores 

 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 

 
tekst 1 naar: Dick Tuinder, De Groene Amsterdammer, 10 september 2005 
tekst 2 naar: Ad Verbrugge, Geschonden beroepseer, Christen Democratische  
  verkenningen, Zomer 2005, p. 108-123 
 
 
 
 
 

einde  800025-1-001c* 
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Examen VWO 

2008 
tijdvak 2 

dinsdag 17 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 21 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1 Wie de beschaving terug wil, moet weer leren  
   balanceren 

 
1p 1 Welke uitspraak over alinea 1 is juist? 

A Alinea 1 bevat een anekdote die dient ter introductie van het onderwerp van 
de tekst.  

B Alinea 1 formuleert de probleemstelling die het uitgangspunt vormt van de 
tekst. 

C Alinea 1 noemt de directe aanleiding die tot het schrijven van de tekst heeft 
geleid.  

D Alinea 1 vormt een korte samenvatting van het vervolg van de tekst. 
 
Het is mogelijk na de inleidende alinea de tekst in vier delen te verdelen, 
waarboven achtereenvolgens de volgende kopjes kunnen worden geplaatst: 
1 Wat is vrijheid? 
2 De publieke ruimte als maatschappelijke verworvenheid 
3 Teloorgang van het oude beschavingsideaal 
4 Terug naar de beginselen van weleer 

1p 2 Boven welke alinea past het beste kopje 2, ‘De publieke ruimte als 
maatschappelijke verworvenheid’?  

1p 3 Boven welke alinea past het beste kopje 3, ‘Teloorgang van het oude 
beschavingsideaal’?  

1p 4 Boven welke alinea past het beste kopje 4, ‘Terug naar de beginselen van 
weleer? 
 
In het tekstgedeelte van alinea 2 tot en met 4 beargumenteert de auteur, dat de 
omgangsvormen zijn verruwd.  

3p 5 Geef het argument en de twee subargumenten. Gebruik voor je antwoord 
onderstaand schema.  
 
Omgangsvormen zijn verruwd stelling 
doordat ... argument 
want ... subargument 
want ... subargument 
 
In alinea 8, 9 en 10 wordt beargumenteerd, waarom het openbaar debat niet 
meer mogelijk is. 

1p 6 Op welk soort argumentatie is deze redenering hoofdzakelijk gebaseerd? 
Op argumentatie 
A op basis van kenmerken en eigenschappen. 
B op basis van oorzaak–gevolgrelaties. 
C op basis van overeenkomsten en vergelijkingen. 
D op basis van voorbeelden. 
 

1p 7 Met welke van de vier ‘klassieke deugden’ vormt het ‘eigentijds ideaal’ (regels 
124-125) het meest een schril contrast? 
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1p 8 Aan welke van de vier klassieke deugden ontbreekt het ‘de politiek’ (regel 136) 
het meest? 
 
In de tekst verwijst de auteur uitgebreid naar de klassieke oudheid ter 
ondersteuning van zijn standpunt.  

1p 9 Wat is het belangrijkste argument dat de auteur aan deze historische verwijzing 
ontleent? 
A Beschaving is een verantwoordelijkheid van alle burgers en noodzaakt tot 

het hanteren van spelregels.  
B Beschaving is een zaak van academisch gevormde burgers die in staat zijn 

op een redelijke wijze met elkaar van mening te verschillen.  
C Het barbarendom vormde niet alleen in de oudheid een gevaar, maar vormt 

ook nu een reële bedreiging.  
D Sinds het bestaan van de klassieke Griekse cultuur is het met de westerse 

beschaving bergafwaarts gegaan. 
 
In alinea 11 is sprake van een ‘fiscale transactie’.  

1p 10 Wat houdt deze transactie in?  
In ruil voor het betalen van belasting 
A draagt de burger de verantwoordelijkheid voor openbare ruimtes over aan de 

staat. 
B kan de zorg voor de openbare ruimtes aan derden worden uitbesteed. 
C vervalt voor de burger de zorg voor de openbare ruimtes. 
D wordt de burger mede-eigenaar van de openbare ruimtes. 
 

1p 11 Welke ‘moedige daad’ (regel 204) wordt van de politici verwacht? 
A De politici moeten de publieke fora beschermen en actief bijdragen aan de 

ontwikkeling van moderne vormen van actief burgerschap. 
B De politici moeten de publieke fora beschermen en de strijd aangaan tegen 

de hufterigheid, die schrikbarende vormen aanneemt. 
C De politici moeten niet langer een afwachtende houding aannemen, maar de 

belangen van de publieke ruimte erkennen.  
D De politici moeten zich veel meer open stellen voor andere opvattingen en 

meningen, en zich vooral niet opsluiten in een eigen ideologie. 
 
Het verlangen naar ‘een collectieve identiteit’ (regels 61-62) heeft een 
problematische kant.  

1p 12 Citeer uit alinea 12 een zinsgedeelte waarin de maatschappelijke verschijnselen 
worden aangeduid waarmee deze problematische kant direct verband houdt.  
 
Alinea’s hebben een bepaalde functie in relatie tot elkaar die aangegeven kan 
worden met onder meer de volgende functiewoorden: conclusie, constatering, 
inleiding, oorzaak, samenvatting, tegenstelling, uitwerking, verklaring, voorbeeld 
en voorbehoud.  

2p 13 Welke twee functies heeft alinea 14 in relatie tot alinea 13? Kies als antwoord 
twee van de bovenstaande functiewoorden. 
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Lees de volgende twee passages: 
1 “De burgers kunnen niet meer naar eigen believen gebruikmaken van de 

omroep voor het voeren van het openbare debat, ook al waren de publieke 
omroepen daar oorspronkelijk wel voor bedoeld.” (regels 157-162) 

2 “In het huidige bestel zal dit niet lukken: dat vertoont nog steeds trekken van 
het verzuilde Nederland waarin de verschillende groepen zich niet 
openstelden voor andere meningen en opvattingen, maar zich juist opsloten 
in hun eigen ideologie.” (regels 247-253) 

3p 14 Leg uit in welk opzicht deze twee passages tegengesteld aan elkaar lijken. 
Gebruik voor je antwoord maximaal 40 woorden.  
 
“Burgerschap doet … klassieke deugdenleer.” (regels 185-199) 
Deze passage bevat een stelling en twee bijbehorende argumenten.  

1p 15 In welke volgorde staan ze in de tekst? 
A argument – argument – stelling 
B argument – stelling – argument 
C stelling – argument – argument  
 
In de tekst formuleert de auteur een algemene opvatting over beschaving.  

1p 16 Welke van onderstaande uitspraken geeft de opvatting van de auteur het beste 
weer? 
A Beschaving is een hoogstaand spel, dat luistert naar bepaalde regels en 

zich baseert op algemene deugden.   
B Beschaving is slechts mogelijk in een samenleving waar vrijheid van 

meningsuiting heerst. 
C Beschaving veronderstelt eigenschappen die door opvoeding en onderwijs 

moeten worden aangeleerd. 
D Het bildungsideaal beoogt een vorm van beschaving die nog steeds tot 

voorbeeld strekt en die daarom gehandhaafd moet blijven. 
 

1p 17 Tot welke tekstsoort dient de tekst ‘Wie de beschaving terug wil, moet weer 
leren balanceren’ gerekend te worden? 
A De tekst is hoofdzakelijk activerend van aard, omdat het er de auteur om te 

doen is de lezers op te roepen in actie te komen tegen de voortgaande 
verloedering van de publieke ruimte.  

B De tekst is hoofdzakelijk beschouwend van aard, omdat de auteur 
overwegingen op de voorgrond stelt ten aanzien van de verbetering van het 
politieke klimaat.  

C De tekst is hoofdzakelijk betogend van aard, omdat het de auteur er om te 
doen is zijn standpunt ten aanzien van de kwaliteit van het publieke debat te 
benadrukken. 

D De tekst is hoofdzakelijk uiteenzettend van aard, omdat de auteur de 
feitelijke analyse van de bepalende factoren die de publieke ruimte 
perverteren, vooropstelt. 
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1p 18 Welke van onderstaande uitspraken geeft de hoofdgedachte van de tekst het 
beste weer?  
A De politiek moet de verruwing van de samenleving tegengaan, die een 

gevolg is van de verloedering van de publieke ruimte. Op deze wijze zal het 
klassieke bildungsideaal vanzelf weer een centrale plaats in de 
maatschappij krijgen. 

B De verruwing van het openbare leven is het gevolg van de teloorgang van 
het klassieke beschavingsideaal van een vrije samenleving. De burgers 
moeten gezamenlijk weer zorg dragen voor een gezonde politiek.   

C Het huidige openbare debat wordt bepaald door allerlei vormen van 
hufterigheid die veelal vanuit commercieel oogmerk gevoed worden door de 
nieuwe media. Aan die ontwikkeling moet de politiek een halt toeroepen. 

D Voor het bestaan van een beschaafde samenleving is de aanwezigheid van 
een gezonde publieke ruimte van doorslaggevend belang. Daarom moet de 
openbare ruimte in ere worden hersteld.  

 
Tekstfragment 1 
 
(1) Het thema ‘waarden en normen’ staat volop in de maatschappelijke 
belangstelling. Dat is niet voor niets. In alle geledingen van de samenleving 
bestaat er een zeker onbehagen over een verruwing van omgangsvormen. Dit 
breed levende onbehagen heeft in de publieke discussie dikwijls betrekking op 
een veelheid aan gesignaleerde ontwikkelingen op tal van terreinen van de 
samenleving. Welbeschouwd gaat achter de actuele discussie over waarden en 
normen een grote variëteit aan maatschappelijke ongenoegens schuil. Deze 
lopen uiteen van concrete ergernissen ten aanzien van asociaal gedrag op straat, 
misbruik van collectieve voorzieningen, respectloosheid ten opzichte van 
ouderen, wangedrag van leerlingen in het onderwijs tot buitensporig geweld op 
de televisie. Sommigen spreken meer in het algemeen over een toename van 
‘hufterigheid’ in de maatschappij, in het bijzonder in de publieke ruimte.  
(2) Naast onvrede over bepaalde vormen van normoverschrijdend gedrag en een 
door velen gepercipieerde verharding van de samenleving wordt het gebrek aan 
waarden en normen verklaard door algemene maatschappelijke 
veranderingsprocessen die hun wortels hebben in de jaren ’60 en ’70 van de 
20ste eeuw. Burgers maakten deel uit van processen van individualisering, 
secularisering, emancipatie en persoonlijke ontplooiing. De individuele vrijheid 
van burgers wordt in ons land terecht met hoofdletters geschreven. Opleiding en 
emancipatie hebben geleid tot een grotere mondigheid, die tevens een groter 
beroep op de eigen verantwoordelijkheid mogelijk maakt. Deze verworvenheden 
moeten worden gekoesterd in de Nederlandse samenleving. In sommige gevallen 
lijkt het accent op individuele vrijheid en zelfverwezenlijking echter te leiden tot 
egocentrisme, vormen van zelfverrijking en een gebrek aan oog voor de vrijheden 
van anderen. Het debat over waarden en normen krijgt voorts een extra 
dimensie door de toegenomen pluriformiteit in ons land mede als gevolg van een 
toestroom van grote groepen immigranten. Nederland heeft zich in enkele 
decennia van een mono-etnische naar een multi-etnische samenleving 
ontwikkeld. Vooral daar waar deze diversiteit soms sterk botsende waarden- en 
gedragspatronen met zich meebrengt, noodzaakt dit in alle redelijkheid tot een 
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discussie over de vraag welke waarden en normen gemeenschappelijk zouden 
moeten worden gedeeld. 

Uit: reactie kabinet op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR), Waarden, normen en de last van het gedrag. Den 
Haag, maart 2004 

 
 
In tekstfragment 1 wordt een historische ontwikkeling als verklaring voor de 
verruwing gegeven.  

2p 19 Welke ontwikkeling is dat?  
 
Zowel in tekst 1 als in tekstfragment 1 wordt gesteld dat het noodzakelijk is op 
redelijke wijze het publieke debat te voeren.  

1p 20 Welke van de onderstaande uitspraken is juist als het gaat om het 
maatschappelijk doel van een dergelijk publiek debat? 
A In tekst 1 wordt benadrukt, dat het publieke debat ertoe bijdraagt 

maatschappelijke verschillen tot uiting te brengen en in tekstfragment 1 
wordt benadrukt, dat het publieke debat tot gemeenschappelijke waarden en 
normen moet leiden. 

B In tekst 1 wordt benadrukt, dat het publieke debat tot gemeenschappelijke 
waarden en normen moet leiden en in tekstfragment 1 wordt benadrukt, dat 
het publieke debat dient om maatschappelijke verschillen tot uiting te 
brengen. 

C Zowel in tekst 1 als in tekstfragment 1 wordt benadrukt, dat het publieke 
debat dient om maatschappelijke verschillen tot uiting te brengen.  

D Zowel in tekst 1 als in tekstfragment 1 wordt benadrukt, dat het publieke 
debat tot gemeenschappelijke waarden en normen moet leiden. 

 
 
Tekstfragment 2 
 
Volgens bepaalde vrijzinnige opvattingen staat volledige vrijheid gelijk aan 
volledige grenzeloosheid. Een ernstige vergissing, meent rechtsfilosofe Dorien 
Pessers. “In het publieke domein zijn mensen die aanstoot nemen aan die 
grenzeloosheid niet vrij zich eraan te onttrekken. Hún vrijheid is juist beknot, 
niet verruimd.” 
Pessers: “Zij lijden onder de tirannie van het persoonlijke. Dat is de houding van 
mensen die zich op straat of op tv precies hetzelfde gedragen als thuis. Ze 
hebben niet het geringste vermoeden dat zij in hun rol van burger andere 
verantwoordelijkheden hebben dan thuis, als privé-persoon.” 
Het vervagen van het onderscheid tussen privé en publiek is volgens Pessers de 
oorzaak van veel ellende. Het probleem strekt verder dan alleen het 
exhibitionisme in tv-shows. Op het spel staat ook een essentiële voorwaarde voor 
de vreedzame omgang tussen mensen die niets gemeen hebben, of elkaar zelfs 
niet kunnen luchten of zien, maar in het publieke leven wel met elkaar te maken 
krijgen. Zij hebben behoefte aan een geheel van ongeschreven gedragscodes dat 
hen in staat stelt in het sociale leven met elkaar te verkeren. 
In haar oratie aan de Vrije Universiteit brandde Pessers, hoogleraar 
rechtstheorie, een kaarsje voor het klassieke burgerschapsideaal, van het 
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individu dat zijn private universum overstijgt en zich verplaatst in de belangen 
en toekomst van de gemeenschap. “Van mij mogen we thuis onszelf zijn, 
desnoods ons liederlijke zelf, maar buiten liever niet. Het publieke domein is van 
ons allemaal, het is een res publica, waar we ons moeten kunnen associëren en 
vreedzaam omgaan met mensen die we thuis niet dulden. Daar gelden de 
spelregels van het theatrum mundi, het theater van de wereld. De grensovergang 
van het persoonlijke naar het publieke gaat dan ook gepaard met een 
verandering van kleding, gedrag en taal.” 

Naar: Marcel ten Hoven, Tussen vrijheid en grenzeloosheid. Interview o.a. 
met Dorien Pessers, Vrij Nederland, 19 mei 2007 

 
3p 21 Formuleer een verklaring op basis van de visie van Dorien Pessers in 

tekstfragment 2 voor de toegenomen ‘hufterigheid’, die in tekst 1 wordt 
gesignaleerd (alinea 13) bij het gebruik van het internet. Gebruik voor je 
antwoord maximaal 20 woorden. 
 
 

Tekst 2  Over oorlog en vrede wordt niet rationeel beslist:  
      waarom haviken vaak winnen van duiven 

 
21p 22 Maak een samenvatting in correct Nederlands van maximaal 220 woorden van 

de tekst “Over oorlog en vrede wordt niet rationeel beslist: waarom haviken vaak 
winnen van duiven”. Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor 
iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent. Uit je samenvatting moet duidelijk 
worden: 
− welke typen adviseurs er bestaan in tijden van conflicten, en welke 

omschrijving van deze typen gegeven wordt;  
− naar welk type adviseur beleidsmakers geneigd zijn te luisteren, en welke 

algemene verklaring hiervoor gegeven wordt;  
− welke psychologische mechanismen worden genoemd ter onderbouwing van 

deze verklaring; 
− met welke wens deze psychologische analyse wordt afgesloten.  
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

800049-2-001o* 
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Tekst 1 
 

Wie de beschaving terug wil, moet weer leren balanceren 
 
(1) Rotzooi op straat, scheldpartijen op 
het voetbalveld, spreekkoren in de 
stadions, agressie op de snelweg. Het 
maatschappelijke verkeer is verruwd, 
zelfs in de Tweede Kamer is de 5 
schoffering bon ton geworden. Ooit 
ging de mens door voor een met rede 
begenadigd dier. We wisten wel dat het 
dierlijke in ons zat, maar we hielden het 
in bedwang met behulp van ons ver-10 
stand. Het lijkt erop alsof we dat niveau 
van beschaving steeds moeilijker 
bereiken.   
(2) In de westerse samenlevingen geldt 
de vrijheid van meningsuiting als een 15 
van de belangrijkste kenmerken van 
beschaving. Maar wat houdt die vrijheid 
in? Is vrijheid vooral mogen zeggen wat 
je maar wilt? Op het eerste gezicht lijkt 
deze visie op vrijheid acceptabel, maar 20 
in het huidige tijdsgewricht manifesteert 
vrijheid zich eerder in een lak-aan-de-
anderhouding en is de vrijheid van 
meningsuiting verworden tot een-
richtingsverkeer: zo hard mogelijk 25 
roepen en vooral niet luisteren. Als dit 
de enige manier is om vrij te zijn, 
moeten we niet vreemd opkijken als 
onze publieke ruimtes, de centrale 
communicatieplaatsen van een vrije 30 
samenleving, verworden tot domeinen 
waar wordt geschreeuwd en geschol-
den, totdat er een punt is bereikt dat 
niemand elkaar meer verstaat en er 
van beschaving geen sprake meer is. 35 
(3) Want wat is beschaving? 
Beschaving is een evenwichtskunst, 
een verantwoordelijkheid van alle 
burgers om op redelijke wijze met 
elkaar te communiceren, ook al zijn 40 
personen en partijen het totaal met 
elkaar oneens. De huidige verruwing is 
het gevolg van het onvermogen of de 
onwil om deze balanceeract nog langer 

vol te houden. Beschaving houdt een 45 
gezamenlijke verantwoordelijkheid in, 
de noodzaak ons te houden aan be-
paalde spelregels. Het probleem is 
echter dat velen geneigd zijn deze 
spelregels niet als een voorwaarde 50 
voor beschaving maar juist als een 
beperking van hun vrijheid te zien. Dan 
wordt het uiteraard heel moeilijk om 
gezamenlijk nog het beschaafde spel 
van de vrije samenleving te spelen. 55 
(4) Een ander probleem is dat we niet 
graag met andere inzichten worden 
geconfronteerd. We willen blijkbaar 
maar al te graag een samenleving die 
uniform is – met als gevolg een 60 
doorgeschoten verlangen naar een 
collectieve identiteit, waarbij alles wat 
afwijkt van de norm als bedreigend 
wordt gezien.  
(5) In de klassieke oudheid bestond er 65 
een plaats die speciaal was ingericht 
voor de balanceeract van de vrije 
meningsuiting: de agora. Daar waren 
mensen vrije en gelijke burgers en 
konden zij het hartgrondig met elkaar 70 
oneens zijn, zónder dat ze als privé-
personen als vijanden tegenover elkaar 
stonden. Ze waren het weliswaar on-
eens als publieke personen, maar na 
de strijd konden ze zich terugtrekken in 75 
de onbekommerde privésfeer van het 
eigen leven. De Grieken waren er trots 
op dat zij deze publieke ruimte voor het 
openbare debat hadden ontwikkeld en 
ze beseften terdege de uniciteit en de 80 
kwetsbaarheid van deze vorm van 
burgerlijke beschaving. Daarmee 
onderscheidden ze zich van al wat zich 
buiten de muren van de polis1) bevond: 
de barbaren. 85 
(6) Een publieke ruimte vraagt om 
permanente zorg en toewijding van 
iedere burger. De Grieken realiseerden 
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zich maar al te goed dat ze er zuinig op 
moesten zijn. Vandaar dat ze besloten 90 
een leerschool op te richten. Want 
burger werd je niet zomaar. De eerste 
filosofen waren dan ook vooral opvoe-
ders. Ze waren het erover eens dat je 
je diende te oefenen in de noodzake-95 
lijke deugden. Alleen door te oefenen, 
een leven lang, kreeg je die in de 
vingers. Natuurlijk zijn er tal van nood-
zakelijke eigenschappen voor goede 
democratische burgers te bedenken, 100 
maar in de oudheid waren de kardinale: 
verstandigheid, matigheid, moed en 
rechtvaardigheid. Deze deugden 
moesten niet slechts latent aanwezig 
zijn, maar aanwijsbaar en zichtbaar in 105 
praktijk worden gebracht.  
(7) Deze klassieke notie van bescha-
ving is eeuwenlang doorgegeven. In 
het Duitsland van de negentiende 
eeuw, bijvoorbeeld, werd ze samen-110 
gebald in het begrip ‘Bildung’. Dit 
woord wordt vaak vertaald met ‘onder-
wijs’. Bildung betekent echter veel 
meer dan het bijbrengen van cognitieve 
vaardigheden zoals rekenen en taal,  115 
en richt zich niet alleen op het intellect. 
‘Vorming’ zou daarom een betere 
vertaling zijn.  
(8) Tegenwoordig leeft het bildungs-
ideaal niet meer zo en zijn, onder 120 
invloed van de commerciële massa-
media, de kardinale deugden naar de 
achtergrond verdrongen. Zij hebben 
plaatsgemaakt voor een eigentijds 
ideaal: consumeren en directe 125 
behoeftebevrediging. De commerciële 
televisie houdt ons daarbij voor ‘te 
doen waar we zin in hebben’ en 
‘gewoon onszelf te zijn’. 
(9) De hedendaagse mens die zijn 130 
leven inricht rond onmiddellijke be-
vrediging van zijn behoeften, lijkt niets 
meer te voelen voor een actief burger-
schap in de geest van het oude 
beschavingsideaal. Wellicht uit angst 135 
voor stemmenverlies lijkt de politiek 
deze consumptieve leefstijl van de 

burgers te stimuleren, doordat men de 
commercialisering van het omroep-
bestel op alle mogelijke manieren 140 
faciliteert.  
(10) Een belangrijk gevolg van deze 
ontwikkeling betreft de pervertering en 
verloedering van de publieke ruimte, 
waarin de burgers met elkaar in een 145 
zekere saamhorigheid het openbare 
debat zouden moeten voeren. Die 
ruimte is braak komen te liggen en is 
een speelbal geworden van de 
commercie. Eeuwenlang gold dat de 150 
publieke ruimte van niemand in het 
bijzonder was en daardoor een klein 
beetje van ons allemaal. Inmiddels is 
deelname aan of bezit van de publieke 
mediaruimte vooral een kwestie van 155 
geld, een kwestie van wie de zendtijd 
betaalt. De burgers kunnen niet meer 
naar eigen believen gebruikmaken van 
de omroep voor het voeren van het 
openbare debat, ook al waren de 160 
publieke omroepen daar oorspronkelijk 
wel voor bedoeld. 
(11) De individuele burger voelt amper 
nog betrokkenheid bij de publieke 
ruimte. Dat geldt min of meer ook voor 165 
openbare ruimtes als straten en 
parken. De zorg daarvoor is uitbesteed 
aan de overheid of aan semi-overheids-
bedrijven; de eigen verantwoordelijk-
heid voor deze ruimtes ervaart de 170 
burger nauwelijks meer of wijst hij zelfs 
af. Hij realiseert zich onvoldoende, dat 
elke individuele burger alleen al door 
het feit dat hij belasting betaalt mede-
eigenaar van de openbare ruimtes is. 175 
Deze fiscale transactie versterkt juist 
de idee dat onze parken, pleinen en 
straten weliswaar vóór iedereen, maar 
ván niemand zijn. Deze houding blijkt 
uit de rommel die na een hete zomer-180 
dag in het Amsterdamse Vondelpark 
wordt achtergelaten. Waarom zelf 
opruimen als daar schoonmaak-
diensten voor bestaan? 
(12) Burgerschap doet een beroep op 185 
het redelijke deel van de mens, op een 
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politiek ethos, op het besef dat een 
publiek domein essentieel is voor onze 
democratie. Juist door een aantal 
actuele ontwikkelingen zoals de multi-190 
culturele uitdijing van de samenleving 
en de maatschappelijke emancipatie 
van allerlei zichzelf profilerende 
minderheden, blijkt meer dan ooit hoe 
belangrijk een gezonde publieke ruimte 195 
eigenlijk is. De huidige maatschappij 
vraagt dan ook om een moderne her-
interpretatie van de klassieke deugden-
leer. Zo’n herinterpretatie is niet het-
zelfde als verlangen naar de collectieve 200 
identiteit van weleer, maar biedt juist 
de gelegenheid moedig en verstandig 
om te gaan met de pluriformiteit van 
vandaag. De eerste moedige daad 
moet dan ook komen van politici die 205 
niet halfhartig hun oren laten hangen 
naar een simplistisch verlangen naar 
een gemakkelijk standpunt voor de 
korte termijn, maar die daadwerkelijk 
opkomen voor het behoud van de 210 
publieke ruimte, waar verschil van 
opvattingen mogelijk is.  
(13) Als er één openbare ruimte be-
schermd moet worden, in het belang 
van de vrije samenleving, dan wel die 215 
van de publieke fora. Daarbij doel ik 
niet alleen op de traditionele media 
zoals krant en televisie maar juist ook 
op een betrekkelijk nieuw medium 
zoals internet, dat mogelijkheden biedt 220 
voor het ontwikkelen van nieuw 
burgerschap. Op het eerste gezicht 
faciliteren de nieuwe media vooral de 
hufterigheid: een bezoek aan een van 
de vele internetfora leert dat een dis-225 

cussie al snel uitmondt in woeste 
scheldpartijen. Van een debat met uit-
wisseling van argumenten is nauwelijks 
sprake. Maar deze ontremming is 
slechts één zijde van de medaille, de 230 
andere zijde biedt aanleiding tot voor-
zichtig optimisme. De nieuwe media 
bieden namelijk ook ongekende 
mogelijkheden de agora van 2500 jaar 
geleden nieuw leven in te blazen, maar 235 
nu op megaschaal.  
(14) Dat internet hiertoe in staat kan 
zijn, blijkt uit het zogeheten burger-
initiatief, dat sinds een aantal jaren 
bestaat. Dankzij dit initiatief kunnen 240 
burgers zelf op de verschillende be-
stuurlijke niveaus een onderwerp op de 
politieke agenda plaatsen. Iets derge-
lijks kan ook de televisie bewerk-
stelligen, en dan bedoel ik niet de 245 
commerciële, maar de publieke 
televisie. In het huidige bestel zal dit 
niet lukken: dat vertoont nog steeds 
trekken van het verzuilde Nederland 
waarin de verschillende groepen zich 250 
niet openstelden voor andere meningen 
en opvattingen, maar zich juist opsloten 
in hun eigen ideologie. Het klassieke 
ideaal vraagt juist om een gemeen-
schappelijke ruimte voor alle burgers, 255 
ongeacht hun godsdienstige achter-
grond. Want de verzuilde pluriformiteit 
van weleer – verschillende ruimtes 
waarbinnen elke levensbeschouwing 
haar eigen visie kan uitdragen – staat 260 
diametraal tegenover het oude ideaal 
van de agora, dat één ruimte bood aan 
alle burgers.

 
 naar: Sebastien Valkenberg 
 uit: NRC Handelsblad, Opinie & Debat, 24 maart 2007 
 
 Sebastien Valkenberg is filosoof en publicist. 
 

 
 

noot 1 Polis: stad, stadstaat 
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Tekst 2 
 
Over oorlog en vrede wordt niet rationeel beslist: waarom 
haviken vaak winnen van duiven 
 
(1) De talloze adviseurs die staats-
hoofden in tijden van spanningen en 
conflicten terzijde staan, vallen grofweg 
in twee categorieën uiteen. Aan de ene 
kant staan de zogeheten ‘haviken’: zij 
geven de voorkeur aan krachtdadig 
optreden, zijn meer geneigd strijd-
krachten in te zetten en zullen eerder 
betwijfelen of het een goed idee is om 
concessies te doen. Zij ontwaren vaak 
in het verre buitenland onwrikbaar 
vijandige regimes, die maar één taal 
verstaan: geweld. Aan de andere kant 
staan de ‘duiven’, sceptisch over het 
gebruik van geweld en eerder bereid 
om naar politieke oplossingen te 
zoeken. Waar haviken bij hun tegen-
standers vrijwel uitsluitend vijandigheid 
waarnemen, wijzen duiven dikwijls op 
aanknopingspunten voor een dialoog. 
(2) Wanneer haviken en duiven ieder 
hun zaak bepleiten, zou je hopen dat de 
politici die het beleid moeten maken, de 
aangevoerde argumenten op hun 
merites beoordelen en ze zorgvuldig 
tegen elkaar afwegen alvorens tot actie 
over te gaan. Vergeet het maar. 
Volgens de moderne psychologie zijn 
beleidsmakers al bij voorbaat geneigd 
de haviken onder hun adviseurs meer 
gehoor te schenken dan de duiven.  
Met politiek of strategie heeft dat niets 
te maken. De menselijke geest is van 
nature het meest ontvankelijk voor de 
overtuigingen en de voorkeuren van de 
haviken. 
(3) Psychologen hebben een aantal 
voorspelbare, op vooroordelen 
gebaseerde neigingen ontdekt in de 
manier waarop mensen situaties 
beoordelen en risico’s taxeren. Al deze 
neigingen blijken in het voordeel van de 
haviken te zijn. Door deze 

psychologische mechanismen over-
drijven politieke leiders de kwade 
bedoelingen van tegenstanders, 
schatten zij verkeerd in hoe de tegen-
standers hén zien, zijn zij ál te 
optimistisch wanneer de vijandelijk-
heden uitbreken en zijn zij onvoldoende 
bereid om bij onderhandelingen 
concessies te doen. Het zijn allemaal 
factoren die het uitbreken van oorlogen 
bevorderen en het sluiten van vrede 
bemoeilijken. 
(4) Hiermee wil niet gezegd zijn dat de 
haviken het altijd mis hebben. Er zijn 
zelfs argumenten om in het algemeen 
te kiezen voor een havikachtige 
benadering. Zo is het volstrekt redelijk 
om meer dan vijftig procent zekerheid 
te eisen alvorens toezeggingen van een 
gevaarlijke tegenstander te accepteren. 
Maar de door psychologen onderzochte 
tendensen gaan verder dan dit soort 
verstandige gedragsregels, en ze zijn 
niet het resultaat van een serieuze 
afweging.  
(5) Bij een aantal laboratorium-
onderzoeken is bekeken hoe mensen 
de intelligentie, de bereidheid tot onder-
handelen en de vijandigheid van hun 
tegenstrever taxeren, en hoe ze hun 
eigen eigenschappen op deze terreinen 
zien. De bevindingen zijn ontnuchte-
rend. Zelfs wanneer mensen zich 
bewust zijn van de beperkte armslag 
die de andere partij in bijvoorbeeld 
militair-strategisch of financieel-
economisch opzicht heeft, houden zij 
daar bij de beoordeling van de 
motieven van de ander dikwijls toch 
geen rekening mee. Maar ze nemen 
aan dat de ander die hén waarneemt, 
de beperkingen waaraan hun gedrag 
gebonden is, wél onderkent.  
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(6) In conflictsituaties kan dit kwalijke 
gevolgen hebben. Een beleidsmaker of 
diplomaat die betrokken is bij gevoelig 
overleg met een buitenlandse regering, 
zal naar alle waarschijnlijkheid bij de 
vertegenwoordigers van dat land allerlei 
vijandig gedrag waarnemen. Voor een 
deel kan dat gedrag inderdaad voort-
vloeien uit diepgewortelde vijandigheid. 
Maar deels is het gewoon een reactie 
op de actuele situatie zoals de andere 
partij die waarneemt. De ironie wil dat 
personen die andermans optreden toe-
schrijven aan diepgewortelde vijandig-
heid, hun eigen optreden hoogst-
waarschijnlijk afdoen als een gevolg 
van het feit dat ze zich door de tegen-
stander in het nauw gedreven voelen. 
(7) De tendens van beide partijen om 
het eigen gedrag op te vatten als een 
reactie op het provocerende optreden 
van de ander is een bekend trekje van 
echtelijke ruzies, maar speelt ook een 
rol in internationale conflicten. In de 
aanloop naar de Eerste Wereldoorlog 
beschouwden de leiders van alle 
landen die weldra met elkaar in oorlog 
zouden zijn, zichzelf als veel minder 
vijandig dan hun tegenstanders. 
(8) Zijn mensen dus veelal slecht toe-
gerust om het gedrag van hun tegen-
standers te verklaren, ze begrijpen ook 
slecht hoe zij zelf bij anderen over-
komen. Dat kan tot uiting komen in 
kritieke fases van internationale crises, 
wanneer signalen zelden zo helder en 
ondubbelzinnig zijn als diplomaten en 
generaals wel denken. 
(9) Neem de oorlog in Korea. In 1950, 
toen de strijdkrachten van de Verenigde 
Naties snel in noordelijke richting 
oprukten op het Koreaanse schier-
eiland, debatteerden beleidsmakers in 
Washington over de vraag hoe ver ze 
moesten oprukken en hoe de reactie 
van China zou kunnen uitvallen. De 
Amerikaanse minister van Buitenlandse 
Zaken was ervan overtuigd dat “in de 
hoofden van de Chinese communisten 

niet de geringste twijfel zou bestaan 
omtrent het feit dat de strijdkrachten 
van de Verenigde Naties geen 
dreigende bedoeling hadden”. Omdat 
de Amerikaanse leiders wisten dat zij 
jegens China geen kwade bedoelingen 
hadden, namen zij aan dat de Chinezen 
dat ook wisten. Toen China reageerde 
met een militaire interventie, vatten de 
Amerikanen deze reactie op als een 
uiting van vijandschap jegens de 
Verenigde Staten, terwijl China zich in 
werkelijkheid waarschijnlijk bedreigd 
voelde door de oprukkende geallieerde 
troepen. 
(10) Een andere belangrijke neiging die 
psychologen hebben gevonden, is over-
dreven optimisme. Onderzoek heeft uit-
gewezen dat een ruime meerderheid 
van de mensen zichzelf als boven-
gemiddeld slim, aantrekkelijk en be-
gaafd beschouwt, en dat deze meerder-
heid haar toekomstig welslagen voort-
durend overschat. Mensen lijden ook 
aan een ‘illusion of control’: de illusie 
de zaak in de hand te hebben. Zij over-
schatten systematisch hun invloed op 
gebeurtenissen die voor hen van 
belang zijn – ook als die gebeurtenis-
sen in feite door het toeval of door 
andere factoren worden bepaald. Het 
valt niet moeilijk in te zien dat deze 
neiging de Amerikaanse beleidsmakers 
op een dwaalspoor heeft gebracht bij 
de voorbereidingen voor de oorlog in 
Irak. 
(11) Juist in de aanloop naar een 
conflict is de neiging tot optimisme 
groot en de illusion of control sterk. De 
havik geeft meestal de voorkeur aan 
militair optreden boven diplomatieke 
stappen omdat hij rekent op een snelle 
en gemakkelijke overwinning. De 
inschatting dat de oorlog in Irak ‘een 
fluitje van een cent’ zou zijn, zoals 
enkele voorstanders van de aanval 
meenden, is maar één voorbeeld in een 
lange reeks ondeugdelijke voor-
spellingen van haviken. De elite in 
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Washington vatte destijds de eerste 
grote veldslag van de Amerikaanse 
Burgeroorlog (1861-1865) op als een 
gezellig uitje, zo zeker wist zij dat de 
federale troepen de rebellen ver-
nietigend zouden verslaan. Vrijwel alle 
leidende figuren in de Eerste Wereld-
oorlog, tot dan toe de meest ver-
woestende oorlog uit de geschiedenis, 
voorspelden een betrekkelijk snelle en 
gemakkelijke overwinning voor hun 
partij. Die zinsbegoochelingen en 
overdrijvingen kunnen niet worden 
afgedaan als het gevolg van onvolle-
dige of onjuiste informatie. Vóór het 
begin van ieder militair conflict zijn er, 
gewoonlijk aan beide kanten, 
optimistische generaals te vinden. 
(12) Tegenover het optimisme waarmee 
men als regel zijn eigen kansen in een 
gewapend treffen beoordeelt, staat 
doorgaans een negatief oordeel over 
concessies van de tegenpartij. 
Psychologisch zijn wij niet alleen 
ontvankelijk voor de argumenten die 
haviken aanvoeren vóór de oorlog, 
maar ook voor hun argumenten tégen 
onderhandelingen. We hebben het 
gevoel dat iets minder waard is alleen 
al omdat de andere partij het heeft 
voorgesteld. Juist het feit dat een 
concessie afkomstig is van de vijand, 
ondermijnt de inhoud van het voorstel. 
Wát er wordt gezegd doet er minder toe 
dan wíe het zegt. 
(13) Er zijn aanwijzingen dat deze 
neiging een belangrijk struikelblok is bij 
onderhandelingen. Bij een experiment 
beoordeelden Israëlische Joden een in 
werkelijkheid Israëlisch plan minder 
gunstig toen het aan de Palestijnen 
werd toegeschreven dan toen hun 
eigen regering als bedenker werd 
genoemd. Pro-Israëlische Amerikanen 
zagen een hypothetisch vredesvoorstel 
als partijdig voor de Palestijnen 

wanneer die als indieners werden ge-
noemd, maar als ‘neutraal’ wanneer het 
aan de Israëliërs werd toegeschreven. 
(14) Het is duidelijk dat wanneer staats-
lieden worstelen met kwesties van 
oorlog en vrede, de haviken vaak de 
overhand hebben. En hun sterke start-
positie vervliegt niet zomaar zodra de 
eerste kogels zijn afgevuurd. Terwijl de 
strategische calculaties dan gaan over 
veroverd of verloren gebied en aan-
tallen slachtoffers, doet een nieuwe 
eigenaardigheid van de wijze waarop 
wij besluiten nemen haar intrede: onze 
diepgewortelde weerzin om een verlies 
of nederlaag te accepteren. 
(15) Stel we hebben de keuze tussen 
optie A: een zeker verlies van 890 euro, 
en optie B: 90 procent kans om 1.000 
euro te verliezen en 10 procent kans 
om niets te verliezen. In deze situatie 
zullen de meeste mensen liever de gok 
wagen en optie B kiezen, terwijl de 
andere keuze statistisch gezien de 
voorkeur verdient. Mensen verkiezen 
een mogelijk verlies boven een zeker 
verlies, ook al maken ze daarbij kans 
op een groter verlies. In Vietnam 
hebben Amerikaanse beleidsmakers 
vaak voor dit dilemma gestaan, en nu 
staan ze er opnieuw voor in Irak. Wie 
zich nu terugtrekt, accepteert een 
onloochenbare nederlaag. Daarbij 
vergeleken is volhouden relatief 
aantrekkelijk, ook al is de kans op 
succes klein. 
(16) Haviken kunnen veel momenten in 
de jongste geschiedenis aanwijzen 
waarop geweld tot het gewenste 
resultaat heeft geleid, of al veel eerder 
had moeten worden toegepast. Maar 
inzicht in de ingewortelde neigingen 
van de mens kan er hopelijk toe bij-
dragen dat de haviken niet méér 
discussies winnen dan hun toekomt.

 
naar: Daniel Kahneman en Jonathan Renshon, in NRC Handelsblad, 3 en 4 
februari 2007. Oorspronkelijk verschenen in Foreign Policy. 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 
 
 

einde  einde  800049-2-001b* 
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Correctievoorschrift VWO 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
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2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in 
overeenstemming zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden. 
 
2.4 Voor een kandidaat zoals bedoeld in het Eindexamenbesluit artikel 55, derde lid, 
wordt een aangepaste aftrekregeling voor incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik toegepast. Dit betreft een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar 
waarin het eindexamen wordt afgelegd, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland 
heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is. 
 
De aangepaste aftrekregeling voor leerlingen zoals bedoeld in artikel 55.3, luidt: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 - 5 fouten    - 0 
6 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 - 5 fouten    - 1 
6, 7 of 8 fouten   - 2 
9 - 13 fouten   - 3 
14 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten. 
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in 
overeenstemming zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden. 
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De aangepaste aftrekregeling is niet van toepassing voor kandidaten met een 
leesbeperking (dyslexie), die niet vallen onder artikel 55 lid 3. 
 
2.5 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Vraag Antwoord Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1 Wie de beschaving terug wil, moet weer leren  
   balanceren 

 
 1 B 

 
 2 maximumscore 1 

alinea 5 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 8 
 

 4 maximumscore 1 
alinea 12 
 

 5 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord luidt: 
 
Omgangsvormen zijn verruwd stelling 
doordat er te weinig evenwicht is 
tussen wat mag en kan / doordat de 
beschaafde balanceeract ontbreekt 

argument 

want men beschouwt de (spel)regels 
als een inperking van vrijheid 

subargument 

want men wordt niet graag met 
andere meningen geconfronteerd / 
men verlangt naar uniformiteit. 

subargument 

 
per juist (sub)argument 1 
 

 6 B 
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Vraag Antwoord Scores 

 7 maximumscore 1 
matigheid 
 

 8 maximumscore 1 
moed 
 

 9 A 
 

 10 D 
 

 11 A 
 

 12 maximumscore 1 
“(Juist door …) de multiculturele uitdijing ... minderheden” 
of 
“de pluriformiteit van vandaag” 
 

 13 maximumscore 2 
• voorbehoud 1 
• uitwerking 1 
 

 14 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord luidt: 
• Alinea 10 stelt dat het omroepbestel in zijn beginjaren bedoeld was 

voor het publieke debat,  1 
• terwijl alinea 14 stelt dat de omroepen zich in de beginjaren juist 

opsloten in hun eigen ideologie / terwijl alinea 14 stelt dat het 
(verzuilde) omroepbestel juist altijd ongeschikt is geweest voor het 
voeren van het publieke debat  1 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden 1 
 

 15 A 
 

 16 A 
 

 17 C 
 

 18 D 
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Vraag Antwoord Scores 

 19 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord luidt: 
De ontwikkeling (door opleiding en emancipatie) naar grotere mondigheid / 
secularisering / De toegenomen (individuele) vrijheid / pluriformiteit (door 
een toestroom van immigranten) 2 
 
Minder goed: De ontwikkeling(en) in de jaren ’60 en ’70 1 
 

 20 A 
 

 21 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord luidt: 
• Bij het gebruik van internet vervaagt het verschil tussen het privéleven 

en de publieke ruimte 2 
 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

Tekst 2  Over oorlog en vrede wordt niet rationeel beslist:  
   waarom haviken vaak winnen van duiven 

 
In een goede samenvatting (maximumscore 21 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 22 maximumscore 2 
(benoeming typen adviseurs) 
• In tijden van conflicten twee typen adviseurs: de haviken en de duiven 2 
 

 23 maximumscore 8 
(omschrijving typen adviseurs) 
• De haviken geven de voorkeur aan krachtdadig optreden / zijn meer 

geneigd strijdkrachten in te zetten 2 
• twijfelen aan nut concessies 1 
• nemen bij hun tegenstanders vrijwel uitsluitend vijandigheid waar / 

ontwaren vijandige regimes die alleen de taal van het geweld verstaan 1 
 
• De duiven zijn sceptisch over het gebruik van geweld  2 
• eerder bereid tot een dialoog / eerder bereid om naar politieke 

oplossingen te zoeken 2 
 
 

Pagina: 785Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 800049-2-001c 8 lees verder 

Vraag Antwoord Scores 

 24 maximumscore 3 
(neiging beleidsmakers en algemene verklaring) 
• Beleidsmakers zijn (bij voorbaat) geneigd de haviken meer gehoor te 

schenken 1 
• Dit komt doordat / De verklaring hiervoor is:  1 
• de menselijke geest heeft aantal neigingen die alle in het voordeel van 

de haviken zijn / de menselijke geest van nature het meest ontvankelijk 
is voor de overtuigingen van de haviken 1 

 
 25 maximumscore 3 

(psychologische mechanismen) 
• Een aantal psychologische mechanismen onderbouwt deze verklaring: 

/ Deze verklaring kan worden onderbouwd aan de hand van een aantal 
psychologische mechanismen: 1 

• mensen zijn veelal slecht toegerust om het gedrag van hun 
tegenstanders te verklaren / onderkennen slecht de beperkingen 
waaraan het gedrag van hun tegenstanders onderworpen is 1 

• begrijpen slecht hoe zij zelf bij anderen overkomen / nemen aan dat de 
ander de beperkingen aan hun gedrag onderkent / zijn geneigd het 
eigen gedrag op te vatten als reactie op het provocerende optreden 
van de ander  1 

 
 26 maximumscore 1 

(vervolg psychologische mechanismen) 
• overdreven optimisme / de illusie de zaak onder controle te hebben / 

mensen overschatten (systematisch) hun invloed op gebeurtenissen 1 
 

 27 maximumscore 2 
(vervolg psychologische mechanismen) 
• doorgaans bestaat een negatief oordeel over concessies van de 

tegenpartij / doorgaans bestaat het gevoel dat concessies van de 
tegenpartij minder waard zijn 1 

• diepgewortelde weerzin tegen het toegeven van verlies / van een 
nederlaag 1 

 
 28 maximumscore 2 

(wens) 
• Psychologisch inzicht / Inzicht in de ingewortelde neigingen van de 

mens kan er hopelijk toe bijdragen dat de haviken niet méér discussies 
winnen dan hun toekomt 2 
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 29 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting1)

Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 30 Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1)

Voor de eerste overschrijding met 22 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 
scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score 
bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
 
noot 1:  
Bij positie 29 en 30 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de eventuele 
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3 
aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 29 een 3. Indien er geen 
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
 
 
Schematisch: 
221 - 242: 0 scorepunten aftrek; 
243 - 247: 2 scorepunten aftrek; 
248 - 252: 4 scorepunten aftrek; 
253 - 257: 6 scorepunten aftrek; 
258 - 262: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 

 
tekst 1 naar: Sebastien Valkenberg, NRC Handelsblad, Opinie & Debat,  

24 maart 2007 
tekst 2 naar: Daniel Kahneman en Jonathan Renshon, NRC Handelsblad,  

3 en 4 februari 2007, oorspronkelijk verschenen in Foreign Policy 
 
 
 
 

einde  800049-2-001c*
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Examen VWO 
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 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 20 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 16 mei

9.00 - 12.00 uur
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Tekst 1  Het poreuze zelf 
 
 
Een eerste alinea van een tekst kan diverse functies hebben, zoals: 
1 de hoofdgedachte van de tekst aangeven 
2 de centrale vraag stellen 
3 een korte samenvatting geven van het vervolg van de tekst 
4 de directe aanleiding voor het schrijven noemen. 

2p 1 Welke twee functies zijn van toepassing op de eerste alinea van de tekst ‘Het 
poreuze zelf’?  
 
De tekst ‘Het poreuze zelf’ vertoont, over de tekst verspreid, zowel kenmerken 
van een uiteenzetting, van een beschouwing als van een betoog. 

2p 2 Welk onderwerp staat centraal in het uiteenzettende gedeelte van de tekst?  
2p 3 Welke impliciete hoofdvraag wordt beantwoord in het beschouwende gedeelte 

van de tekst?  
2p 4 Wat is de hoofdgedachte van het betogende gedeelte van de tekst?  

 
De titel van de tekst luidt: Het poreuze zelf.  

1p 5 Hoe kan deze titel, gelet op de strekking van de tekst, het beste geïnterpreteerd 
worden?  
A Onze autonomie is een illusie. 
B Onze hersenen werken als een spons. 
C Onze identiteit is omgevingsgevoelig. 
D Onze persoonlijkheid is breekbaar. 
 

1p 6 Welke van onderstaande zinnen geeft de beste omschrijving van de “ideologie 
(…) van autonome individuen” (regel 14)?  
A De individuele burgers dienen zich zo te gedragen dat zij niet afhankelijk zijn 

van hun omgeving. 
B De individuele burgers moet alle keuzevrijheid geboden worden die 

denkbaar is. 
C De individuele burgers zijn zelf verantwoordelijk voor het scheppen van een 

rijke omgeving. 
D De individuele burgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun positie in de 

samenleving. 
 
“Deze twee begrippen riepen een felle ideologische strijd op.” (regels 40-42) 

1p 7 Waar had deze ideologische strijd betrekking op? 
A De mate waarin de overheid invloed kan en moet uitoefenen op de 

individuele burger. 
B De mate waarin de overheid invloed kan en moet uitoefenen op het 

onderwijs. 
C De mate waarin de overheid zich moet bemoeien met de sociale 

wetenschappen. 
D De mate waarin de overheid zich moet bemoeien met het onderzoek naar 

hersenen. 
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Volgens alinea 4 denken aanhangers van zowel ‘rechts’ als ‘links’ nu anders 
over de mogelijkheden van individuen dan voorheen.  

1p 8 Welk van onderstaande uitspraken over ‘rechts’ is het meest in 
overeenstemming met de gedachtegang uit alinea 3 en 4 samen? 
A Onder rechts bevonden zich voorheen veel aanhangers van de nature-

gedachte, terwijl zij tegenwoordig juist de nurture-gedachte aanhangen. 
B Rechts benadrukt de mogelijkheid dat mensen kunnen veranderen, 

voorheen leek rechts juist van de onveranderlijkheid van mensen uit te gaan. 
C Rechts beschouwt maatschappelijke ongelijkheid als vanzelfsprekend en 

meende in het verleden dat individuen daar zelf verantwoordelijk voor zijn. 
D Rechts ziet beperkte keuzemogelijkheden voor het individu, voorheen legde 

rechts meer nadruk op de onveranderlijkheid van de maatschappij. 
 
In alinea 7 is er sprake van een “principe” (regel 111) dat uit hersenonderzoek 
bij ratten blijkt.  

2p 9 Wat houdt dit algemene principe in?  
Gebruik niet meer dan 15 woorden. 
 
In alinea 7 worden uitkomsten van onderzoek naar rattenhersenen ook op 
menselijke hersenen toepasselijk geacht.  

1p 10 Van welk type argumentatieschema is hier sprake?  
A argumentatie op basis van oorzaak en gevolg 
B argumentatie op basis van overeenkomst en vergelijking 
C argumentatie op basis van voor- en nadelen 
D argumentatie op basis van voorbeelden 
 
In alinea 8 en hierop volgende alinea’s wordt het verschijnsel ‘spiegelneuronen’ 
besproken.  

1p 11 In welke mate spelen spiegelneuronen een rol bij de vorming van het individu?  
A Via de spiegelneuronen leren we een onderscheid te maken tussen valse en 

echte sentimenten van ons zelf.  
B Via de spiegelneuronen leren we een onderscheid te maken tussen de 

verschillende zintuigen.  
C Via de spiegelneuronen kunnen we ons voorbereiden op toekomstige 

handelingen en leren we onze persoonlijkheid kennen.  
D Via de spiegelneuronen leren we ons in te leven in de ander en nemen onze 

sportprestaties toe. 
 

1p 12 Waarom zijn neurowetenschappers tegenwoordig ook geïnteresseerd in sociale 
processen?  
A In sociale processen wordt de werking van spiegelneuronen zichtbaar. 
B Mensen leren de wereld om hen heen begrijpen door sociale contacten. 
C Sociale processen zijn vermoedelijk van invloed op de vorming van onze 

hersenen. 
D Van de minder ‘harde’ takken van wetenschap valt steeds meer te leren. 
 
 
 
 

Pagina: 790Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



  700025-1-001o 4 lees verder ►►►

“Autonomie zien als sociale prestatie” (regel 249)  
De auteur spreekt in dit verband van een paradox.  

4p 13 Geef aan welke twee tegengestelde verschijnselen elkaar lijken uit te sluiten en 
leg uit waarom het om een schijnbare tegenstelling gaat.  
Gebruik maximaal 50 woorden. 
 
Het is mogelijk na de inleidende alinea de tekst in vier delen te verdelen, 
waarboven achtereenvolgens de volgende kopjes kunnen worden geplaatst: 
1 Terug naar vroeger? 
2 Aangeleerd of aangeboren 
3 Omgeving essentieel 
4 Politieke consequenties 

1p 14 Boven welke alinea past het beste kopje 2?  
1p 15 Boven welke alinea past het beste kopje 3?  
1p 16 Boven welke alinea past het beste kopje 4?  

 
1p 17 Welke van onderstaande zinnen drukt het beste de hoofdgedachte uit van de 

tekst ‘Het poreuze zelf’?  
A De mate waarin mensen autonoom zijn is afhankelijk van aangeboren 

eigenschappen en derhalve heeft politieke bemoeienis slechts een gering 
effect op de autonomie van de burger. 

B De mate waarin mensen autonoom zijn is afhankelijk van het vermogen zich 
in een ander te verplaatsen; ook van de politiek mag inlevingsvermogen 
verwacht worden. 

C De mate waarin mensen autonoom zijn is sterk afhankelijk van 
omgevingsfactoren en aangaande de kwaliteit van die omgevingsfactoren is 
een rol weggelegd voor de overheid. 

D De mate waarin mensen zich kunnen ontwikkelen tot een autonoom individu 
is afhankelijk van het politieke klimaat waarin zij leven. 

 
1p 18 Welke van onderstaande beweringen geeft het beste het uit de tekst af te leiden 

standpunt van de auteur weer over de autonomie van de burger?  
A De burger is alleen verantwoordelijk voor die gebeurtenissen waarbij de 

politiek geen invloed heeft kunnen uitoefenen. 
B De burger is helemaal verantwoordelijk voor het eigen lot, maar autonomie 

kan pas bereikt worden onder gunstige voorwaarden. 
C De burger is in het geheel niet verantwoordelijk voor het eigen lot, dat 

geheel bepaald wordt door omgevingsfactoren. 
D De burger is slechts voor een deel verantwoordelijk voor het eigen lot en 

autonomie is niet vanzelfsprekend.  
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tekstfragment 
 
De discussies omtrent mogelijke oorzaken van autisme onderscheidden zich 
aanvankelijk in een nature- en nurturestandpunt. De nature-aanhangers stelden 
dat de stoornis op een organische bepaaldheid berustte, terwijl de nurture-
aanhangers de stoornis als een gevolg van omgevingsfactoren beschouwden. 
Autisme wordt momenteel echter gezien als een neuro-biologische stoornis van 
de hersenen met ernstige gevolgen voor de ontwikkeling en opvoeding van 
kinderen met deze stoornis. Vanuit deze opvatting publiceerde Rutter in 1985 
zijn baanbrekend artikel, getiteld: "De behandeling van autistische kinderen".  
Hij benadrukt het belang van een educatieve en ontwikkelingsgerichte 
benadering. De ontwikkeling moet continu worden gestimuleerd. Waar een 
ander kind zich spontaan dingen eigen maakt, moet een autistisch kind deze 
stap voor stap aangereikt krijgen. Ervaring heeft uitgewezen dat autistische 
kinderen het meest leren in alledaagse situaties.  
 
naar: I.A. van Berckelaer-Onnes, C. Weber en C. Aerts 
uit: Engagement Special deel 1, december 1997  
 
 
Het tekstfragment handelt over autisme bij kinderen. Aan de ene kant staat dit 
tekstfragment haaks op hetgeen in tekst 1 over de ontwikkeling van onze 
hersenen wordt gesteld. In een ander opzicht sluit dit tekstfragment nauw aan bij 
tekst 1. 

1p 19 Citeer een zin uit het tekstfragment waaruit blijkt, dat voor de verklaring van 
autisme de ‘nature’-visie nog steeds doorslaggevend is.  
 

1p 20 Maak duidelijk dat ten aanzien van de behandeling van autisme dit 
tekstfragment nauw aansluit bij de opvattingen over de ontwikkeling van de 
hersenen in de tekst ‘Het poreuze zelf’. 
 
 

Tekst 2  Wie spreek je aan, als niemand de macht heeft? 
 
 

22p 21 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van de tekst  
“Wie spreek je aan, als niemand de macht heeft?” in maximaal 220 woorden. 
Zorg ervoor dat je samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de 
oorspronkelijke tekst niet kent. 
Zorg dat je in je tekst opneemt: 
− de visie van de schrijver op het functioneren van de Nederlandse 

democratie; 
− de ondersteunende argumenten bij deze visie; 
− de conclusie die de schrijver trekt. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 
 

Het poreuze zelf 
 
(1) Het huidige Nederlandse kabinet 
vindt het hoog tijd dat de burgers hun 
eigen verantwoordelijkheid nemen. De 
tijd van zielige verhalen is voorbij, wie 
zonder baan zit hoeft niet meer een 5 
royale uitkering en begeleidings-
trajecten te verwachten, maar vindt zelf 
wel een baan, als hij maar echt wil. 
Ook ik heb de buik vol van al die 
slachtofferverhalen waarin de eigen 10 
verantwoordelijkheid van het individu 
wordt weggedrukt. Maar het is de vraag 
hoe reëel de in dit kabinet zo populaire 
ideologie is van autonome individuen 
die bewust hun eigen leven sturen. Is 15 
onze individuele speelruimte wel zo 
groot?  
(2) Recent onderzoek uit de onver-
dachte ‘harde’ hoek van de natuur-
wetenschappen laat zien dat onze 20 
hersenen letterlijk gevormd worden 
door de omgeving. Combineer dit met 
het feit dat de ‘hersenen’ algemeen 
beschouwd worden als de bron van ons 
gedrag en de conclusie lijkt duidelijk: 25 
wie autonome burgers wil, moet werken 
aan dat wat de hersenen vormt: de 
leefomgeving. En daarmee lijken we 
terug te zijn bij de nu zo verguisde 
‘softe’ aanpak van de jaren ’70, toen de 30 
burger zich kon laten koesteren door 
de verzorgend optredende overheid. 
(3) In de jaren ’70 en ’80 zijn hele 
generaties sociale wetenschappers 
grootgebracht met de tegenstelling 35 
nature - nurture, waarbij nature grofweg 
stond voor eigenschappen en talenten 
waarmee je geboren wordt, en nurture 
voor de zorg en vorming die je van de 
omgeving ontvangt. Deze twee begrip-40 
pen riepen een felle ideologische strijd 
op. Aanhangers van de nature-
gedachte legden in principe de nadruk 
op onveranderlijke, aangeboren eigen-

schappen en werden daarom als 45 
‘rechts’ gezien; verschillen tussen 
mensen zouden immers onontkoom-
baar zijn en daarmee zouden de 
nature-adepten maatschappelijke 
ongelijkheid rechtvaardigen. 50 
Aanhangers van nurture zagen vooral 
de doorslaggevende invloed van de 
omgeving op personen en waren dus 
‘links’: in een egalitaire samenleving 
zouden verschillen tussen mensen 55 
verdwijnen.  
(4) Grappig genoeg lijken de polen nu 
omgedraaid, want juist het huidige 
‘rechtse’ kabinet legt veel nadruk op de 
mogelijkheid van elk mens zijn eigen lot 60 
te bepalen. Van de weeromstuit onder-
strepen ‘linkse’ denkers dat de ver-
liezers in de maatschappij niet in staat 
zijn de eisen van de tijd bij te benen, 
waarmee zij nu juist de onverander-65 
lijkheid van deze mensen benadrukken. 
Het is maar hoe je het draaien wil. 
(5) Dat is gelijk het probleem van die 
tegenstelling nature - nurture: die is 
eerder handig voor ideologen dan voor 70 
wetenschappers. Moderne hersen-
wetenschappers kunnen er in elk geval 
weinig mee, want als je de hersenen 
natuurwetenschappelijk bestudeert, 
merk je al snel dat aangeleerd en aan-75 
geboren geen zuivere tegenstelling 
vormen.  
(6) Het duurt weken voordat de herse-
nen van een baby visuele informatie 
gaan verwerken en jaren voordat het 80 
taalgebruik goed op gang komt. Pas de 
hersenen van tieners zijn in staat com-
plexe sociale situaties in te schatten. 
Bovendien is ons brein niet te ver-
gelijken met een spons die zich volzuigt 85 
met informatie. Onder invloed van 
informatie en ervaringen veranderen de 
hersenen, nieuwe verworvenheden 
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gaan samen met een andere uiterlijke 
vorm van het brein, wat op hersen-90 
scans duidelijk te zien is. In de eerste 
levensjaren veranderen hersenen heel 
sterk, maar ook later wijzigen ze zich. 
Zo zien de hersenen van een vol-
wassene die een succesvolle psycho-95 
therapie heeft gehad, er anders uit dan 
voorheen.  
(7) Waar het op aankomt, is dat herse-
nen zich niet goed ontwikkelen als de 
omgeving niet rijk genoeg is. Dat blijkt 100 
ook uit laboratoriumonderzoek. Bij 
ratten die vanaf hun geboorte in een 
stimulerende omgeving verkeren, 
vormen zich veel meer verbindingen 
tussen de hersencellen dan bij soort-105 
genoten die in eenzame opsluiting zijn 
opgegroeid, zo blijkt als die ratten-
hersenen na hun dood onderzocht 
worden. Zo’n experiment is bij baby’s 
natuurlijk niet uit te voeren, maar het 110 
principe zal bij onze soort alleen nog 
maar meer opgaan, gezien onze veel-
heid aan hogere hersenfuncties en de 
lange rijpingsduur van onze hersenen. 
Ook bij mensen maakt de kwaliteit van 115 
de omgeving veel uit voor aantal en 
aard van de verbindingen tussen 
hersencellen.  
(8) Neurowetenschappers bestuderen 
nu naast de interne informatie-120 
verwerking ook de sociale processen 
die de hersenen nodig hebben om grip 
op de wereld te krijgen. Het blijkt dat 
wij onszelf in belangrijke mate via 
anderen begrijpen. In verband hiermee 125 
staat ook het onderzoek naar de 
zogenaamde ‘spiegelneuronen’. Als we 
naar iemand kijken die iets doet, zijn 
onze neuronen in dezelfde hersen-
gebieden actief, als wanneer wij ons 130 
voorstellen dat we die handeling zelf 
verrichten. Als we bijvoorbeeld tijdens 
de Olympische Spelen vanaf de bank 
een honderd meter sprint volgen, 
lichten op een hersenscan dezelfde 135 
hersengebieden op als wanneer we ons 
voorstellen dat we zelf rennen. 

(9) Er komt nog iets bij: als we ons een 
handeling voorstellen, slijt er als het 
ware een paadje uit in de hersenen, dat 140 
daardoor gemakkelijker begaanbaar 
wordt als we de handeling zelf uit-
voeren. Daarom hebben topsporters 
soms meer baat bij het visualiseren van 
de komende wedstrijd dan bij het af-145 
matten van hun spieren door daad-
werkelijk te oefenen. Dit mechanisme is 
overigens pas onlangs bewezen, omdat 
scans van actieve hersenen voor 1991 
nog niet mogelijk waren.  150 
(10) Als ‘kijken’ in zekere zin gelijkstaat 
aan doen, snap ik ook de aantrekkings-
kracht van erotische films beter. Er zijn 
zelfs aanwijzingen dat kijken ook 
gelijkstaat aan ‘voelen’. Zo schijnen we 155 
de emotie van een ander beter te 
begrijpen door die emotie in onszelf te 
simuleren. Het verdriet van een ander 
begrijpen we dus door zelf een beetje 
verdrietig te worden. Een natuurweten-160 
schappelijke invulling van het begrip 
empathie, het vermogen zich in een 
ander te verplaatsen. 
(11) Sommige hersenwetenschappers 
gaan nog een stap verder, ze stellen 165 
dat we in eerste instantie helemaal 
geen verschil zien tussen onszelf en de 
ander. Volgens Decety, een Ameri-
kaans neurowetenschapper, is er een 
speciale functie in de hersenen die 170 
voor ons uitmaakt, of de handelingen 
en emoties die we ervaren nu eigenlijk 
wel of juist niet van ons zelf zijn. Je 
voelt allereerst verdriet, en daarop 
volgt – zo snel dat je het zelf niet 175 
bewust merkt – een afweging: ben ik 
zelf verdrietig, lees ik iets verdrietigs of 
bent u misschien verdrietig? Een 
storing in dat beoordelingsvermogen 
hangt mogelijk samen met hallucinaties 180 
en aandoeningen zoals schizofrenie, 
zegt Decety.  
(12) Genoemde prille onderzoeks-
resultaten rond spiegelneuronen zijn 
nog niet of nauwelijks herhaald en dus 185 
geen onbetwistbare feiten, laat staan 
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dat helder is welke conclusies wij eraan 
moeten verbinden. Maar in mijn ogen 
wijzen ze een duidelijke kant op: de 
grenzen van ons ‘zelf’ zijn zeer poreus. 190 
We ontwikkelen pas een gevoel voor 
identiteit, na eerst heel veel ervaringen 
te hebben opgedaan en veel zorg van 
anderen te hebben ontvangen. En dan 
nog zou het wel eens kunnen zijn dat 195 
het een hele prestatie van het brein is, 
dat je je telkens realiseert dat jij iets 
doet of dat jou iets overkomt – en niet 
een ander mens. 
(13) Dat het ideologisch schema van 200 
nature versus nurture voor weten-
schappers heeft afgedaan, zal na het 
bovenstaande geen lezer meer 
verbazen. In de politiek is het schema 
ook nauwelijks relevant meer, nu alle 205 
aandacht is gericht op het idee dat de 
individuele burger niets liever wil dan in 
autonomie zijn of haar leven leiden.  
(14) Zo’n type burger komt een kabinet 
dat het economisch liberalisme pro-210 
pageert, natuurlijk goed uit. En zelf zie 
ik ook wel de aantrekkelijke kanten van 
dit westerse ideaal, met zijn beroep op 
zelfredzaamheid en individuele verant-
woordelijkheid. De vraag is alleen hoe 215 
reëel het is om op dit mensbeeld een 
beleid te bouwen. Zoals moeders al 
vele eeuwen weten, komen we niet 
bepaald zelfredzaam en individualis-

tisch ter wereld. Nu blijkt ook uit 220 
hersenonderzoek, dat onze persoon-
lijkheid, onze overtuigingen en ons 
zelfbeeld niet in splendid isolation tot 
stand komen – integendeel. We worden 
pas werkelijk mens in wisselwerking 225 
met andere mensen en onze omgeving. 
(15) Zo doemt een beeld op van een 
mens die kán uitgroeien tot een min of 
meer autonoom subject, dat individuele 
keuzes maakt en zijn of haar leven 230 
stuurt. Maar autonomie is een prestatie 
die niet vanzelf spreekt. Sommige 
mensen zijn er (soms) toe in staat, 
andere niet. Als hun omgeving niet rijk 
genoeg is, ontstaat er eenvoudigweg 235 
geen autonomie. Politici die graag 
autonome burgers zien, doen er dus 
goed aan te zorgen voor een klimaat 
waarin onze hersenen kunnen gedijen. 
Alleen maar oproepen tot zelfredzaam-240 
heid helpt in ieder geval niet. 
Autonomie diep je namelijk niet even-
tjes uit jezelf op als je je maar genoeg 
inspant. Het is geen vonkje waarmee 
we allemaal worden geboren, doordat 245 
het deel uitmaakt van de menselijke 
natuur. Om autonomie te bereiken, heb 
je een welwillende omgeving nodig. 
Autonomie zien als sociale prestatie: 
deze paradox vormt een mooie uit-250 
daging voor het zittende kabinet.

 
 naar: Marjan Slob, filosoof 
 uit: de Volkskrant, 4 september 2004 
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Tekst 2 
 

Wie spreek je aan, als niemand de macht heeft? 
 
Onderstaande tekst is een bewerking van het artikel ‘Wie spreek je aan, als niemand de 
macht heeft?’ dat geschreven werd door Boris van der Ham en verscheen in De Gids, 
mei-juni 2004 
 
(1) Over de Nederlandse democratie 
bestaan nogal wat misverstanden, voor-
al in Nederland zelf. Want we denken 
dat we het zo goed voor elkaar hebben 
met z’n allen. Het poldermodel zorgt 
ervoor dat iedereen wat in de melk te 
brokkelen heeft, terwijl zogenaamde 
‘Amerikaanse toestanden’ ons 
bespaard blijven. Hoezee, hoezee, 
hoezee! 
(2) In het jaar 2000 was de verkiezings-
overwinning van de Amerikaanse 
presidentskandidaat Al Gore zó nipt, 
dat de rechtbank eraan te pas moest 
komen om vast te stellen wie er nu 
eigenlijk had gewonnen. Duidelijk was 
dat Gore in het hele land net een paar 
stemmen meer had vergaard dan zijn 
rivaal George W. Bush. De vraag was 
alleen hoe de stemverhouding lag in 
Florida, de staat waar de beslissing zou 
vallen. Nu achteraf alle stemmen daar 
nog eens zorgvuldig geteld zijn, weten 
we dat ook daar Gore de overwinnaar 
was. Maar de beslissing over wie er de 
machtigste man op aarde zou worden, 
hing niet af van die hertelling. Het 
Hooggerechtshof had voor die tijd 
namelijk al bepaald dat de Republikein 
George W. Bush zijn intrek in het Witte 
Huis mocht nemen. Veel Nederlanders 
volgden dit proces met een mengeling 
van afschuw en leedvermaak. Wat is 
dat nu voor schijndemocratie, waar  
de rechter bepaalt wie er president 
wordt? 
(3) Mag ik u meenemen in een klein 
gedachte-experiment? Stel nu dat de 
Amerikanen hadden gezegd: weet je 
wat, we doen dit jaar eens geen 

presidentsverkiezingen. Dat kost toch 
alleen maar geld. We zetten – pak ’m 
beet – een dochter van John F. 
Kennedy in een gouden koets en laten 
haar met de leiders van de grote par-
tijen in het Congres praten over een 
geschikte kandidaat. De enige voor-
waarde is dat het Congres met de uit-
eindelijke voordracht instemt, dat is 
democratisch genoeg. Want om 
mensen te vragen én voor het Congres 
te stemmen en dan ook nog eens voor 
de president, is toch echt te veel ge-
vraagd. Ik ben ervan overtuigd dat er bij 
een dergelijk scenario in de VS een 
volksopstand zou uitbreken. 
(4) Is wat in Nederland gebeurt nu 
allemaal zoveel vreemder? U begrijpt 
natuurlijk allang waar ik naartoe wil. In 
de VS mág de kiezer tenminste nog 
bepalen wie de leider van het land 
wordt. In Nederland maakt de politieke 
elite dat onderling wel uit en geen 
kiezer die er invloed op heeft. 
(5) We vragen mensen om te gaan 
stemmen, maar op de regering die dit 
oplevert, heeft de kiezer nauwelijks 
invloed. En dat terwijl het nogal scheelt 
of je een centrumlinks, een centrum-
rechts of een paars1) kabinet hebt. Vaak 
wordt een kabinet gevormd op basis 
van het oneigenlijke argument dat wie 
méér stemmen heeft dan bij vorige ver-
kiezingen ‘voorrang’ heeft in deelname 
aan de regering. Wie verliest, heeft het 
minste recht van spreken. Dat klinkt 
logisch, maar dat is het niet. Waarom 
zouden ‘winst’ en ‘verlies’ ten opzichte 
van vorige verkiezingen een rol moeten 
spelen? Als er bij de vorige verkie-
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zingen tweeënhalf miljoen mensen op 
een partij stemden en nu nog maar 
twee miljoen, ‘verliest’ die partij. Maar 
waarom zouden de half miljoen kiezers 
die zijn weggelopen méér invloed 
moeten hebben op de machtsvorming 
dan de twee miljoen kiezers die zijn 
gebleven? Als dat nu nog het ergste 
zou zijn … 
(6) Toen koningin Beatrix in 1994 be-
paalde dat socialist Wim Kok formateur 
zou worden, sloot zij daarmee uit dat 
Nederland een centrumrechts kabinet 
zou krijgen, ook al had de verkiezings-
uitslag dat wel degelijk mogelijk ge-
maakt. Eigenlijk speelde de koningin 
daarmee op z’n Amerikaans een beetje 
Hooggerechtshofje. Een Amerikaans 
Hooggerechtshof wordt echter nog altijd 
benoemd door de politiek op grond van 
verdienste. Onze koningin neemt zo’n 
benoemingsbesluit op grond van de 
positie die zij op grond van erfopvolging 
heeft verworven. Probeer dat maar 
eens uit te leggen aan een Amerikaan 
over wiens presidentsverkiezingen je je 
net nog hebt zitten verkneukelen! 
(7) Een oud gezegde luidt dat elk land 
de leiders krijgt die het verdient. De 
werkelijkheid lijkt echter dat elk land de 
leiders krijgt die het systeem mogelijk 
maakt. Wie president van de Verenigde 
Staten wil worden, moet een visie 
hebben waarmee hij een meerderheid 
van het hele land achter zich kan ver-
enigen. Dat vraagt om een grootse visie 
en om enorme samenbindende kracht. 
Wie in Nederland premier wil worden, 
moet juist niet gehinderd worden door 
al te opzichtige idealen. Je moet de 
belichaming zijn van het compromis.  
Je dankt je positie immers niet aan de 
kiezers, maar aan de coalitiepartijen. 
Die moet je dan ook in de eerste plaats 
dienen. Je mag het volk ook weer niet 
helemaal vergeten, want je wilt natuur-
lijk wel dat jouw partij stemmen over-
houdt aan jouw premierschap. Maar dat 
komt toch echt op de tweede plaats 

voor een Nederlandse premier.  
Dat blijkt ook wel uit het feit dat je in 
Nederland niet eens aan verkiezingen 
hoeft deel te nemen om premier te 
worden. Nederland heeft zelfs minister-
presidenten gekend op wie niemand 
ooit heeft gestemd. 
(8) Ook ‘gewone’ ministers hoeven niet 
noodzakelijk verantwoording af te 
leggen aan de kiezers. De ministers die 
wél op een lijst van verkiesbare kandi-
daten stonden, hebben weer andere 
problemen. Waar zij in de verkiezings-
tijd probeerden uit te leggen waarom 
het toch echt mis zou gaan als we hun 
programma niet zouden uitvoeren, daar 
zijn zij nu de verdediger van het Grote 
Coalitiecompromis. Niet omdat ze van 
mening zijn veranderd, maar omdat hun 
nieuwe positie dat van hen vraagt. 
Iedereen weet dat ze een soort toneel-
stukje opvoeren. De kiezer die zegt dat 
politici toch steeds iets anders doen 
dan ze beloofd hebben, heeft meestal 
gelijk. De uitzondering op die regel zijn 
de politici van partijen die ervoor kiezen 
aan de zijlijn te blijven staan. Zij hoeven 
nooit een compromis te verdedigen en 
kunnen zich wentelen in hun eigen 
gelijk. Maar zij zullen ook nooit iets 
bereiken. Dat is nogal een dilemma 
voor wie de politiek ingaat met duide-
lijke idealen. 
(9) Nederland is dus een land van com-
promissen. Dat heeft voordelen. Maar 
het zijn geen compromissen tussen 
bevolkingsgroepen met verschillende 
ideeën, maar tussen partijelites. Over 
sommige onderwerpen kan dan ook een 
brede consensus bestaan in de samen-
leving, zonder dat dit zijn weerslag 
vindt in de politiek. Nederland wil bij-
voorbeeld best zelf de minister-
president kunnen kiezen of een referen-
dum kunnen houden, maar omdat de 
partijelites hier zelf geen baat bij 
hebben, zal het er niet van komen. Een 
debat over democratische vernieuwing 
in de Tweede Kamer doet sterk denken 
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aan een vergadering in de kippenren 
over het nieuwe assortiment van de 
poelier. 
(10) De zucht naar compromissen heeft 
in Nederland geleid tot het inmiddels 
vermaarde ‘poldermodel’. Daarbij 
praten niet alleen de politieke elites met 
elkaar, maar ook de elites die allerlei 
deelbelangen vertegenwoordigen, zoals 
de burgemeester en de hoofd-
commissaris. Uiteindelijk is het polder-
model een uitruil van deelbelangen. Het 
ergste daarvan is dat je niemand meer 
kunt afrekenen op wat er uiteindelijk 
gebeurt. Dat wordt duidelijk als het een 
keer misgaat, zoals toen er in 
Enschede een vuurwerkfabriek in een 
woonwijk ontplofte. Iedereen wees naar 
elkaars stukje deelverantwoordelijkheid.  
(11) Gelukkig is er onlangs een eerste 
barstje ontstaan in het bastion van de 
elites: de burgemeester zal voortaan 
niet meer door de regering worden 
aangewezen, maar worden gekozen 
door de bevolking. Dat zal ook de 
afrekenbaarheid in de gemeente ten 
goede komen. Zoals de eerste recht-
streeks gekozen burgemeester van 
Londen, Ken Livingstone, zei na zijn 
stembusoverwinning: “Eindelijk hebben 
de Londenaren iemand om de schuld te 

geven.” Hoe cynisch het ook klinkt: dat 
is wel belangrijk in een democratie. 
(12) Doordat in Nederland heel veel 
mensen het een beetje voor het zeggen 
hebben, heeft niemand echt macht. 
Nederlanders vinden macht doorgaans 
een vies woord. Maar zonder zichtbare 
macht kan niemand ter verantwoording 
worden geroepen en is er ook geen 
democratie. Wie kun je aanspreken als 
niemand écht verantwoordelijk is? De 
regering of minister-president kun je 
niet naar huis sturen, die worden 
immers niet gekozen. De regerings-
partijen dan maar? Die voelen zich 
gebonden aan het compromis. Als je er 
al achter komt wat zich in de gesloten 
onderhandelkamers van de polder-
instellingen afspeelt, als burger krijg je 
er geen vat op. En dan laat ik de nog 
ondoorzichtiger besluitvorming in 
Europa maar buiten beschouwing. 
(13) Er zijn veel verschillende definities 
van democratie mogelijk. Maar als het 
erom gaat zoveel mogelijk macht bij de 
kiezer te leggen, kunnen wij Neder-
landers nog het een en ander leren van 
de landen om ons heen. En eerlijk 
gezegd denk ik dat we zelfs wel wat 
Amerikaanse toestanden zouden 
kunnen gebruiken.

 
 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor 
het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie 
kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 
 
 
 
 

noot 1 paars: combinatie van links met liberaal 

einde  700025-1-001b* 
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Correctievoorschrift VWO 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr. 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
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2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
 
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in 
overeenstemming zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Vraag Antwoord Scores 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Het poreuze zelf 
 

 1 maximumscore 2 
• 2 1 
• 4 1 

 700025-1-001c 4 lees verder ►►►
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 700025-1-001c   5 lees verder 

Vraag Antwoord Scores 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van een goed antwoord zijn: 
− de werking van onze hersenen 
− (het concept van) de autonomie van de mens 
− recente inzichten met betrekking tot de werking/vorming van onze 

hersenen 
 
Indien: 
• de historische ontwikkeling met betrekking tot het schema nature-

nurture 1 
• de houding van de politiek met betrekking tot het schema nature-

nurture 1 
• de opvattingen in de politiek ten opzichte van de autonomie van het 

individu 1 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeeld van een goed antwoord is: 
Hoe realistisch/reëel is de (hedendaagse/politieke) opvatting over 
autonome individuen (die hun eigen leven sturen)? 
 
Indien: 
• Hoe autonoom is het individu? 1 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeeld van een goed antwoord is: 
De overheid heeft een taak in het stimuleren van een welwillende/rijke 
omgeving. / Politici moeten zorgen voor een klimaat waarin hersenen 
kunnen gedijen. 
 
Indien: 
• Voor de ontwikkeling van het individu is een rijke/welwillende omgeving 

nodig 1 
 

 5 C 
 

 6 D 
 

 7 A 
 

 8 B 
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 700025-1-001c   6 lees verder 

Vraag Antwoord Scores 

 9 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Een stimulerende omgeving bevordert de ontwikkeling van de 

hersenen / de verbindingen tussen de hersencellen 1 
 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 

 10 B 
 

 11 C 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• Autonomie veronderstelt onafhankelijkheid / volledige eigen 

verantwoordelijkheid 1 
• sociale prestatie (van de overheid/politiek) veronderstelt (juist) 

bemoeienis van de overheid / afhankelijkheid (van de burger) 1 
• deze tegenstelling is schijnbaar, want de overheid kan door het 

uitoefenen van invloed (door het beïnvloeden van omgevingsfactoren) 
bereiken dat het individu zich tot een autonoom/onafhankelijk iemand 
kan ontwikkelen 1 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 50 woorden 1 
 

 14 maximumscore 1 
alinea 3 
 

 15 maximumscore 1 
alinea 7 
 

 16 maximumscore 1 
alinea 13 
 

 17 C 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 1 
“Autisme wordt ... deze stoornis.” 
 

 20 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Zowel in het fragment als in de tekst ‘Het poreuze zelf’ wordt grote waarde 
gehecht aan omgevingsfactoren.
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 700025-1-001c   7 lees verder 

Vraag Antwoord Scores 

Tekst 2  Wie spreek je aan, als niemand de macht heeft? 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 22 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 21 maximumscore 2 
(visie) 
• De Nederlandse democratie stelt (in vergelijking met Amerika) minder 

voor dan we denken 2 
 

 22 maximumscore 4 
(argumenten) 
• premier wordt niet gekozen, maar aangewezen door politieke elites 

(van grote partijen) 2 
• kiezers hebben nauwelijks invloed op de regeringssamenstelling 2 
 

 23 maximumscore 2 
(vervolg argumenten) 
• koningin, regerend bij erfopvolging, wijst de formateur aan (en oefent 

op die manier – ondemocratisch – invloed uit) 2 
 

 24 maximumscore 2 
(vervolg argumenten) 
• premier heeft geen (opzichtige/uitgesproken) visie (of opzichtige/ 

uitgesproken idealen) nodig (zoals presidenten die elders wel moeten 
hebben) 1 

• premier is compromisfiguur 1 
 

 25 maximumscore 2 
(vervolg argumenten) 
• premier en ministers / de regeringsdeelnemers hoeven niet aan 

verkiezingen deelgenomen te hebben 1 
• ministers kunnen veelal hun beloften niet nakomen (vanwege het 

coalitiecompromis) 1 
 

 26 maximumscore 2 
(vervolg argumenten) 
• compromissen worden gesloten tussen partijelites (niet tussen 

bevolkingsgroepen) 1 
• (gevolg:) consensus onder burgers hoeft niet terug te vinden zijn in de 

politiek / het beleid 1 
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 700025-1-001c   8 lees verder 

Vraag Antwoord Scores 

 27 maximumscore 2 
(vervolg argumenten) 
• in Nederland heerst het poldermodel 1 
• het poldermodel is een uitruil van deelbelangen (tussen politieke en 

andere elites) 1 
 

 28 maximumscore 4 
(vervolg argumenten) 
• doordat bijna iedereen het een beetje voor het zeggen heeft, heeft 

niemand ook echt de macht 2 
• zonder zichtbare macht kan ook niemand ter verantwoording worden 

geroepen (en is er geen democratie) 2 
 

 29 maximumscore 2 
(conclusie) 
• Nederland kan (op het vlak van democratie) nog heel wat leren van 

andere landen 2 
 

 30 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de samenvatting1)

Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 31 Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting1)

Voor de eerste overschrijding met 22 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een 
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de 
opdracht is 0 punten. 
 
 
 
 

noot 1:  
Bij positie 30 en 31 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de eventuele 
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3 
aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 30 een 3. Indien er geen 
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
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 700025-1-001c   9 lees verder 

Schematisch: 
221 - 242: 0 scorepunten aftrek; 
243 - 247: 2 scorepunten aftrek; 
248 - 252: 4 scorepunten aftrek; 
253 - 257: 6 scorepunten aftrek; 
258 - 262: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Marjan Slob, filosoof, Het poreuze zelf, de Volkskrant, 4 september 2004 
tekst 2 naar: Boris van der Ham, Wie spreek je aan als niemand de macht heeft?, De Gids, mei-juni 

2004 
 

 
 
 
 
 

einde  700025-1-001c*
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700049-2-001o 

Examen VWO 

2007 
tijdvak 2 

dinsdag 19 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 19 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

Pagina: 809Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700049-2-001o 2 lees verder ►►►

Tekst 1  De macht aan de burger 
 

1p 1 Wat zijn de twee belangrijkste tekstdoelen van de tekst ‘De macht aan de 
burger’? 
A De lezer amuseren met prikkelende uitspraken over de beginselen van de 

democratie en hem informeren over verschillende mogelijkheden om de 
democratie te verbeteren. 

B De lezer een aantal gedachten over de democratie ter overweging 
aanbieden en hem activeren zijn bijdrage te leveren aan de verbetering van 
de democratie. 

C De lezer informeren over de wantoestanden van het landsbestuur en hem 
enige manieren waarop de democratie beter kan functioneren, ter 
overweging aanbieden. 

D De lezer laten nadenken over de gebreken van de democratie en hem ervan 
overtuigen  dat de democratie op een aantal punten verbeterd kan worden. 

 
Na de inleiding, deel 1, kan de tekst worden onderverdeeld met behulp van de 
volgende kopjes: 
deel 2: Inherente problemen democratie 
deel 3: Goede kanten democratie  
deel 4: Verbetermogelijkheden democratie  

1p 2 Bij welke alinea begint deel 2, ‘Inherente problemen democratie’?  
1p 3 Bij welke alinea begint deel 3, ‘Goede kanten democratie’? 
1p 4 Bij welke alinea begint deel 4, ‘Verbetermogelijkheden democratie’? 

 
In de inleiding van een tekst kan op diverse manieren de aandacht van de lezer 
getrokken worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
1 een prikkelende stelling; 
2 een anekdotische beschrijving; 
3 een grappige toonzetting; 
4 een schets van een herkenbare situatie. 

2p 5 Welke twee van bovengenoemde middelen worden in alinea 1 van de tekst  
‘De macht aan de burger’ gebruikt? 
 
“Paradoxaal genoeg zien de meeste mensen de democratie aan de ene kant als 
heilig, terwijl ze er aan de andere kant toch niet echt in geloven.” (regels 59-62) 

1p 6 Wat is de kern van dat paradoxale?  
A Democratische burgers vinden dat de meerderheid haar zin moet krijgen, 

maar ervaren meerderheidsbesluiten soms toch als onrechtvaardig. 
B Democratische burgers willen dat de meerderheid haar zin krijgt, maar 

hebben doorgaans geen vertrouwen in de democratie. 
C Democratische burgers willen dat er met minderheden rekening wordt 

gehouden, maar zijn ontevreden als die vervolgens hun zin krijgen. 
D Democratische burgers willen maximale individuele vrijheid, maar hebben 

tegelijkertijd sterke behoefte aan leiders. 
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 700049-2-001o 3 lees verder ►►►

“De woorden vrijheid en democratie worden vaak als synoniemen gebruikt. Dat 
is misleidend, omdat het twee heel verschillende begrippen zijn.” (regels 37-40) 

1p 7 Waarom is, blijkens alinea 3, ‘vrijheid’ niet per definitie hetzelfde als 
‘democratie’? 
A Omdat democratie uit zelfbehoud geen individuele afwijkingen toestaat. 
B Omdat in een democratie de macht van politici boven die van individuen 

gaat. 
C Omdat individuele vrijheid ondergeschikt is aan de wil van een meerderheid. 
D Omdat individuen geen direct belang hebben bij deelname aan open 

besluitvorming. 
 
“Paradoxaal genoeg zien de meeste mensen de democratie aan de ene kant als 
heilig, terwijl ze er aan de andere kant toch niet echt in geloven. We vinden het 
heel normaal dat mensen protesteren tegen overheidsbeleid dat ze oneerlijk 
vinden.” (alinea 4) 

1p 8 Welke van onderstaande beweringen over de aanvaardbaarheid van deze 
redenering is correct? 
Deze redenering is 
A aanvaardbaar, want het feit dat mensen protesteren tegen overheidsbeleid 

betekent dat ze niet echt geloven in de democratie. 
B aanvaardbaar, want wanneer mensen de democratie als heilig zien, is het 

vreemd wanneer ze er toch tegen protesteren. 
C betwistbaar, want je kunt in de democratie geloven en toch protesteren 

tegen bepaalde overheidsbeslissingen. 
D betwistbaar, want we zouden het niet normaal moeten vinden dat mensen 

protesteren tegen democratische beslissingen. 
 
In alinea 6 wordt gesteld dat niet iedereen dezelfde rechten heeft.  

1p 9 Beoordeel de aanvaardbaarheid van de onderliggende redenering.  
Deze redenering is: 
A aanvaardbaar, want het is inderdaad een feit dat in een democratie de 

meeste van overheidswege ingevoerde regelingen ten goede komen aan 
minderheden. 

B aanvaardbaar, want in een democratie hebben meerderheden inderdaad het 
recht om beslissingen te nemen en hebben minderheden dit recht per 
definitie niet. 

C betwistbaar, want er is verschil tussen een voor iedereen geldend recht, de 
beslissingsbevoegdheid van een meerderheid en het voorrecht van een 
bepaalde groep. 

D betwistbaar, want in een democratie zou het nooit zo mogen zijn dat 
bepaalde personen of groepen meer rechten en privileges genieten dan 
andere. 

 
“de scherpe kantjes van de democratie” (regels 150-151)  

3p 10 Om welke scherpe kantjes gaat het? Noem er drie. 
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 700049-2-001o 4 lees verder ►►►

De vrijwillige verbanden van de markt bieden goede mogelijkheden om 
problemen op te lossen (zie regels 215-217). 

1p 11 Waarom is de markt niet zonder meer een goed alternatief? 
A De markt biedt te veel keuzemogelijkheden. 
B De markt leidt tot prijsverhoging. 
C De markt is onvoorspelbaar.  
D De markt werkt ondemocratisch. 
 

1p 12 Wat is de functie van het tekstgedeelte alinea 14 tot en met 18 ten opzichte van 
het tekstgedeelte alinea 11 tot en met 13? 
In alinea 14 tot met 18 
A worden conclusies getrokken op basis van de in alinea 11 tot en met 13 

genoemde mogelijkheden. 
B worden de in alinea 11 tot en met 13 genoemde mogelijkheden van een 

nadere uitleg voorzien. 
C wordt een gedetailleerde uitwerking gegeven van een eerder in alinea 11 tot 

en met 13 genoemde mogelijkheid. 
D wordt een nieuwe oplossing toegevoegd aan de in alinea 11 begonnen 

opsomming van mogelijkheden. 
 

1p 13 Welke argumentatieve functie hebben alinea 16 en 17 ten opzichte van alinea 
14 en 15? 
In alinea 16 en 17 
A worden conclusies getrokken uit de opgesomde argumenten in alinea 14 en 

15. 
B worden mogelijke tegenargumenten bij het gestelde in alinea 14 en 15 

weerlegd. 
C worden ondersteunende argumenten gegeven bij het beweerde in alinea 14 

en 15.  
D worden voorbeelden genoemd om het gestelde in alinea 14 en 15 

sprekender te maken.  
 
“de democratie ontmythologiseren” (regels 270-271) 

1p 14 Om welke mythe gaat het vooral? 
De mythe dat democratie een systeem is 
A dat beter is dan alternatieve, niet-democratische regeringsvormen. 
B dat gebaseerd is op idealen, zoals de gelijkwaardigheid van mensen. 
C waarbij besluiten zijn gebaseerd op verstandige afwegingen. 
D waarbij individuele burgers veel macht en vrijheden hebben. 
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 700049-2-001o 5 lees verder ►►►

tekstfragment 1 
 
Minister Donner heeft gezegd dat indien de Nederlandse bevolking voor 
tweederde achter invoering van de sharia1) zou staan, deze wetgeving in ons 
land zou moeten worden ingevoerd. Hij heeft níet gezegd dat hij een 
voorstander van de sharia is.  
Daar gaat het ook helemaal niet om! 
Het gaat er wél om, dat ook in een democratie grenzen in acht moeten worden 
genomen die vanuit ethisch-menselijke principes worden bepaald. Als 
hypothetisch gezien tweederde van de Nederlandse bevolking erachter zou 
staan dat ‘overspelige’ vrouwen gestenigd worden en bij dieven ledematen 
worden afgehakt, moet dat dan geaccepteerd worden, omdat er nu eenmaal een 
democratische meerderheid voor zou zijn? In zo’n geval zou ons land stante 
pede moeten worden bezet door buitenlandse troepen om ons tot bezinning te 
brengen. Dergelijke wetgeving heeft namelijk niets met democratie te maken, 
ondanks een tweederde meerderheid. Triest dat minister Donner de hoeder zou 
moeten zijn van onze rechtsstaat en zou moeten zorgen voor een humane, 
gelijke behandeling van iedereen. 
 
Naar: Hako Huiberts, ingezonden brief in Metro, 15 september 2006 
 

 
 

1p 15 In welk opzicht ondersteunt het tekstfragment de tekst ‘De macht aan de burger’ 
met betrekking tot de kwaliteit van meerderheidsbesluiten? 
 

3p 16 Welke inhoudelijke aanvulling geeft het tekstfragment op de visie uit de tekst  
‘De macht aan de burger’ op het democratisch gehalte van 
meerderheidsbesluiten? Gebruik voor je antwoord in totaal maximaal 25 
woorden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 Sharia: islamitische wetgeving. 
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 700049-2-001o 6 lees verder ►►►

tekstfragment 2 
 
 

Het electoraat van 2005 is totaal anders dan het electoraat van vijftig jaar 
daarvoor. Het politieke systeem is echter nog wel identiek aan dat van vijftig jaar 
geleden. Hiermee zijn we bij de oorzaak van de kloof tussen de politiek en de 
burger gekomen. De burger is geëvolueerd, maar hij wordt nog behandeld als de 
kiezer uit de verzuilde samenleving van voor de Tweede Wereldoorlog. Dat 
wordt bijvoorbeeld pijnlijk duidelijk in het debat over vormen van directe invloed 
van de burger op het politieke proces, zoals het kiezen van de burgemeester of 
de minister-president, of het houden van een correctief referendum. 
Met alle macht wordt beargumenteerd dat burgers deze keuzes niet kunnen 
worden toevertrouwd: “op die manier wordt de doodstraf weer ingevoerd”, “dan 
wordt Frans Bauer de minister-president” en “zij kunnen niet de juiste afweging 
maken in complexe zaken”. In feite drukken politici daarmee uit dat ze geen 
vertrouwen hebben in de burgers. En dat is nu precies de essentie van het 
probleem. Want wie geen vertrouwen geeft, krijgt ook geen vertrouwen. Ons 
hele bestuurssysteem is doortrokken van de mentaliteit ‘gebrek aan vertrouwen’.  
Er is hier sprake van een paradox: terwijl de burger steeds beter is toegerust om 
zelf verantwoordelijkheid te dragen, wordt er juist steeds meer 
verantwoordelijkheid bij hem weggehaald. Het is fascinerend politici met 
regelmaat te horen zeggen dat de burgers hun eigen verantwoordelijkheid 
moeten nemen, terwijl ze een systeem in stand houden dat de burger op geen 
enkele wijze verantwoordelijkheid toevertrouwt bij belangrijke besluitvorming op 
landelijk, regionaal, gemeentelijk of buurtniveau. Hetzelfde geldt voor centraal 
bestuurde terreinen als onderwijs, gezondheidszorg, misdaadbestrijding, 
openbaar vervoer en bejaardenzorg. Machthebbers doen nu eenmaal niet 
makkelijk afstand van hun macht. 
 
Naar: ‘Het Huis van Thorbecke staat op instorten’ van Maurice de Hond, 
de Volkskrant, 13 januari 2005
 
 

In de tekst ‘De macht aan de burger’ wordt een analyse gemaakt van de 
(beperkte) keuzevrijheid van de burger.  

2p 17 Welke twee verklarende elementen voor het beperken van deze keuzevrijheid 
kunnen uit tekstfragment 2 gehaald worden? 
 

2p 18 Welke ontwikkeling, genoemd in tekstfragment 2, maakt de noodzaak om de 
keuzevrijheid van de burger aan de orde te stellen, zoals gebeurt in de tekst  
‘De macht aan de burger’, des te urgenter? 
 

1p 19 Welke van onderstaande zinnen geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst 
‘De macht aan de burger’ weer? 
A De democratie heeft haar gebreken en kan het beste verbeterd worden door 

de burger, daar waar dat mogelijk is, optimale keuzevrijheid te bieden. 
B De democratie lijkt een staatsvorm te zijn die burgers optimale vrijheid biedt, 

maar in werkelijkheid leidt meer democratie juist tot relatief minder vrijheid. 
C Doordat ze een verkeerd ideaalbeeld van de democratie hebben, zijn 

burgers vaak ontevreden over bij meerderheid genomen besluiten. 
D Het vertrouwen in de overheid kan het beste teruggewonnen worden door de 

democratische principes te vervangen door de principes van de vrije markt. 
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Tekst 2  Overvloed en onbehagen 
 
 

19p 20 Maak van de tekst ‘Overvloed en onbehagen’ een goedlopende samenvatting in 
correct Nederlands van maximaal 200 woorden. Zorg ervoor dat deze 
samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent. 
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
− welke conclusies getrokken worden uit een vergelijking tussen vroeger en nu 

ten aanzien van het lezen en het boekenvak; 
− welke gevolgen de hedendaagse overvloed aan boeken heeft voor alle 

betrokkenen;  
− en met welke moeilijkheden de moderne uitgever te kampen heeft. 
 
 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  700049-2-001o* 

Pagina: 815Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



700049-2-001b 

Bijlage VWO 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 

Pagina: 816Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700049-2-001b 2 lees verder ►►►

Tekst 1   
 

De macht aan de burger 
 

(1) Na elke verkiezing verschijnt er een 
nieuwe lichting politici, die evenals de 
vorige nauwelijks in staat blijkt de 
wachtlijsten in de zorg, de files, de 
criminaliteit, het middelmatige onderwijs 5 
en andere maatschappelijke problemen 
op te lossen. De roep om sterke leiders 
is groot en het vertrouwen van de 
burger in de huidige overheid heeft, 
volgens een rapport van het Sociaal en 10 
Cultureel Planbureau, een dieptepunt 
bereikt. 
(2) De problemen zullen, zo hopen de 
politici, worden opgelost als we de 
democratie maar verbeteren: door een 15 
nieuw kiesstelsel in te voeren, door de 
kloof tussen burger en politiek te ver-
kleinen en door de burger meer invloed 
te geven via bijvoorbeeld referenda. 
Maar misschien faalt de democratie wel 20 
juist doordat we te veel vertrouwen in 
de democratie hebben en te weinig in 
het individu. Om Ronald Reagan vrij te 
citeren: misschien lost de democratie 
de problemen niet op, maar vormt ze 25 
zelf het probleem. Het begrip demo-
cratie bevat namelijk een fundamentele 
tegenstrijdigheid: hoe meer macht voor 
de democratische overheid, hoe minder 
macht voor de burger. Hoewel het 30 
ideaal van de democratie is dat de 
burger de macht heeft, heeft de demo-
cratie er juist toe geleid dat de burger 
steeds meer macht over zijn eigen 
leven heeft moeten afstaan aan de 35 
overheid.  
(3) De woorden vrijheid en democratie 
worden vaak als synoniemen gebruikt. 
Dat is misleidend, omdat het twee heel 
verschillende begrippen zijn. Vrijheid 40 
verwijst naar bepaalde vrijheden van 
het individu, terwijl democratie verwijst 
naar een regeringssysteem op basis 
van een open debat, open participatie 

en het nemen van besluiten bij 45 
meerderheid van stemmen. Vanwaar 
deze verwarring? Kennelijk wordt het 
volk als een geheel gezien, dat net als 
een individu vrij kiest hoe het zichzelf 
bestuurt. Maar in tegenstelling tot een 50 
individu heeft een volk geen eenduidige 
wil, doordat het een verzameling is van 
verschillende individuele belangen. Het 
volk kan dus als geheel nooit een keuze 
maken, laat staan een vrije keuze. Ten 55 
onrechte hebben we de neiging om aan 
te nemen dat democratie vanzelf-
sprekend tot vrijheid leidt. 
(4) Paradoxaal genoeg zien de meeste 
mensen de democratie aan de ene kant 60 
als heilig, terwijl ze er aan de andere 
kant toch niet echt in geloven. We 
vinden het heel normaal dat mensen 
protesteren tegen overheidsbeleid dat 
ze oneerlijk vinden. Als we namelijk 65 
echt in democratie zouden geloven, 
zouden we niet de moeite nemen onze 
mening te rechtvaardigen met normen 
en waarden anders dan de demo-
cratische norm dat het rechtvaardig is 70 
dat de meerderheid haar zin krijgt. 
(5) De vraag of democratie hetzelfde is 
als vrijheid, kan dus ontkennend 
beantwoord worden. De meerderheid 
kan anderen haar wil even tiranniek 75 
opleggen als een dictator. Hoe zit het 
met de andere veronderstelde idealen 
van de democratie, zoals de hand-
having van gelijke rechten, zelfbestuur 
en het verdedigen van de rechten van 80 
minderheden? 
(6) Gelijke rechten? Daarvan is maar 
ten dele sprake. In een democratie 
krijgt de meerderheid haar zin. Er is dus 
een ongelijkheid in rechten: de meer-85 
derheid heeft meer rechten dan de 
minderheid. Duizenden democratisch 
aangenomen wetten, regelingen, 
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subsidies en uitkeringen geven 
bepaalde groepen speciale privileges. 90 
De meeste privileges zijn overigens 
bestemd voor minderheden. Maar of het 
nu een minderheid of een meerderheid 
is die bepaalde privileges heeft, de 
uitkomst van de democratie blijkt te zijn 95 
dat niet iedereen dezelfde rechten 
heeft. 
(7) Zelfbestuur? Een land wordt meest-
al door een meerderheid bestuurd, op 
basis van een regeerakkoord dat een 100 
compromis is tussen de programma's 
van verschillende partijen. Dat compro-
mis als zodanig vertegenwoordigt geen 
enkele partij en geen enkele kiezer. 
Dus ook al lijkt de regering altijd een 105 
meerderheid te vertegenwoordigen, 
eigenlijk regeert nul procent van het 
volk zichzelf.  
(8) Tot slot: het verdedigen van de 
rechten van minderheden? De rechten 110 
van minderheden zijn in een democratie 
alleen veilig als de meerderheid dat 
toelaat. Tabak is legaal maar wiet is 
illegaal, omdat de meerderheid dat 
middel afkeurt. De democratie duldt 115 
geen tegenspraak. 
(9) Ironisch genoeg staan belangrijke 
democratische idealen dus juist op 
gespannen voet met de democratische 
praktijk. Je zou democratie zelfs 120 
kunnen bestempelen als de dictatuur 
van de meerderheid. Dat wil natuurlijk 
niet zeggen dat we de democratie maar 
moeten afschaffen, maar het betekent 
wel dat democratische meerderheden 125 
niet zo arrogant moeten zijn om te 
denken dat hun besluiten per definitie 
goed zijn. Een van de gevaarlijkste 
clichés van de democratie is wel dat de 
kiezer (lees: de meerderheid) altijd 130 
gelijk heeft. 
(10) Toch heeft de democratie 
belangrijke voordelen ten opzichte van 
alternatieve regeringssystemen. Ten 
eerste zorgt ze ervoor dat de macht-135 
hebbers hun macht proberen te houden 
door verkiezingspropaganda in plaats 

van door hun politieke tegenstanders 
uit te moorden. Ten tweede zorgt ze 
ervoor dat burgers op een vreedzame 140 
wijze hun regering kunnen veranderen. 
En ten derde zorgt democratie voor een 
vrij politiek debat en de mogelijkheid 
om slechte ideeën te bekritiseren en 
weg te stemmen. Maar dat laatste 145 
voordeel is tegelijkertijd een nadeel, 
omdat de meerderheid ook vóór slechte 
ideeën kan stemmen.  
(11) Laten we drie mogelijkheden be-
kijken die misschien de scherpe kantjes 150 
van de democratie zouden kunnen 
afhalen. De eerste mogelijkheid luidt: 
minder democratie. Nederland kende in 
de negentiende eeuw het census-
kiesrecht, wat inhield dat alleen 155 
mannen die minimaal een bepaalde 
hoeveelheid belasting betaalden, 
mochten stemmen. Zo gek was dat 
systeem nog niet (behalve dat vrouwe-
lijke belastingbetalers natuurlijk ook 160 
stemrecht hadden moeten hebben). 
Misschien is het ook een goed idee om 
het stemrecht van ambtenaren en 
politici af te schaffen. Minder demo-
cratie – in de zin dat mensen die 165 
belasting aan de overheid betalen 
stemrecht hebben en mensen die hun 
inkomen ontvangen van de overheid 
niet – leidt waarschijnlijk tot een 
eerlijker besteding van belastinggeld. 170 
Wie betaalt, bepaalt. 
(12) De tweede mogelijkheid ligt in 
minder centralisatie. Een uitgangspunt 
zou kunnen zijn: regel lokaal wat je 
lokaal kunt regelen en alleen centraal 175 
wat centraal geregeld moet worden. Als 
de zeggenschap zo dicht mogelijk bij 
het individu ligt, hebben burgers meer 
invloed op zaken die hun aangaan, 
zullen beslissingen beter zijn afgestemd 180 
op lokale wensen en zijn politici beter 
en directer controleerbaar. Dat een 
dergelijk gedecentraliseerd systeem 
goed werkt, valt in de praktijk waar te 
nemen in Zwitserland. 185 
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(13) De derde mogelijkheid luidt: 
minder overheid. Je zou kunnen zeggen 
dat democratie gebaseerd is op de 
misvatting dat we allemaal uit dezelfde 
opties moeten kiezen. Er moeten nu 190 
eenmaal beslissingen worden genomen 
over onze gezondheidszorg, ons onder-
wijs, onze sociale uitkeringen en onze 
economie. Maar waarom zouden we 
ons moeten beperken tot de keuzes die 195 
de overheid biedt? 
(14) Een manier om de overheersende 
aanwezigheid van de overheid terug te 
dringen is kiezers écht te laten kiezen 
wat ze willen. Zo lastig is dat niet, want 200 
we hebben al een universeel systeem 
dat ervoor zorgt dat iedereen zelf kan 
kiezen wat hij koopt: de vrije markt. Als 
de overheid zou ophouden van alles 
voor ons te regelen, dan zou iedereen 205 
op de vrije markt die gezondheidszorg, 
dat onderwijs en die sociale 
verzekeringen kunnen kopen waar hij 
belang bij heeft.  
(15) De markt is gebaseerd op vrij 210 
ondernemerschap, vrije initiatieven, 
vrije keuze, diversiteit, concurrentie en 
flexibiliteit, terwijl de overheid is 
gebaseerd op uniformiteit. Daarom 
bieden de vrijwillige verbanden van de 215 
markt vaak meer mogelijkheden om 
problemen op te lossen dan de 
wettelijke dwang van de overheid. 
(16) De markt is niet perfect. Dat hoeft 
ook niet, zolang hij maar beter werkt 220 
dan de overheid. De markt is niet 
perfect omdat de markt uit mensen 
bestaat, en mensen zijn nu eenmaal 
niet perfect. Zo was de liberalisering 
van taxi's in eerste instantie geen 225 
succes. De prijzen stegen en de 
beoogde keuzevrijheid bleef uit. Maar 
inmiddels zijn er nieuwe initiatieven van 
de grond gekomen die inspelen op de 
behoefte aan een goedkope taxi. 230 

(17) Als argument tegen het bijvoor-
beeld zelf mogen kiezen van een 
energieleverancier wordt door tegen-
standers van de privatisering van de 
energiebedrijven soms het feit 235 
genoemd dat sinds de invoering van 
deze maatregel slechts acht procent 
van de consumenten voor een andere 
energieleverancier heeft gekozen. Maar 
het feit dat de grote meerderheid geen 240 
behoefte heeft aan een bepaalde 
keuzemogelijkheid is geen reden om de 
minderheid die keuzemogelijkheid te 
ontnemen. Een individu kan zich niet 
onttrekken aan de dienstverlening van 245 
de overheid als hij ontevreden is, terwijl 
hij op de vrije markt wel kan over-
stappen naar een andere leverancier. 
(18) Een alternatief voor het 
privatiseren en dereguleren van over-250 
heidsdiensten is elke burger zelf laten 
kiezen of hij wel of niet meedoet met 
bepaalde overheidssystemen. Mensen 
die geen vertrouwen meer hebben in de 
bescherming van de overheid, zouden 255 
ervoor moeten kunnen kiezen om geen 
belasting meer te betalen voor de 
politie en in plaats daarvan een lokale 
particuliere wijkbescherming in te 
huren. Waarom niet de overheid zelf 260 
onderwerpen aan de tucht van de 
markt? Als de overheid niet voor goed 
onderwijs, goede zorg en veiligheid kan 
zorgen, waarom dan burgers niet het 
recht geven die zaken zelf te regelen? 265 
Zou dat niet de meest democratische 
vorm van democratie zijn? 
(19) Misschien kunnen we het 
vertrouwen van de burger in de over-
heid terugwinnen als we de democratie 270 
ontmythologiseren. Het bereiken van 
optimale vrijheid voor elke burger is 
immers het beginsel dat aan elke 
respectabele staatsvorm ten grondslag 
zou moeten liggen.275 

naar: Henry Sturman 
uit: HP / De Tijd, 20 januari 2006 
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Tekst 2  
 

Overvloed en onbehagen 
 

1  In zijn essay Over de onwetendheid 
geeft de Duitse filosoof Hans Magnus 
Enzensberger een beschrijving van de 
bibliotheek van de zeer belezen 
zestiende-eeuwse Duitse humanist 
Melanchton. Die bevat de boeken van 
een twintigtal auteurs, dichters, filo-
sofen en kerkvaders en daarnaast nog 
wat vakliteratuur. Kortom, de privé-
bibliotheek van Melanchton, die toch al 
vanaf zijn twaalfde naar de universiteit 
ging, kon in een doorsnee 
keukenkastje. Het merendeel van zijn 
collega’s teerde op hetzelfde beperkte 
leesmenu. Let wel: we hebben het hier 
over wetenschappers met Europese 
uitstraling.  

2  Wat had de modale man of vrouw in 
die tijd zoal op het nachttafeltje liggen? 
Niets. En de artistieke elite dan? Eind 
2003 verscheen het boek Rembrandt’s 
Reading – the Artist’s Bookshelf of 
Ancient Poetry and History. Auteur Amy 
Golahny telt precies 22 boeken ten 
huize van deze schilder. Golahny kon er 
zeven van identificeren, waaronder de 
bijbel en veel vakliteratuur, zoals een 
werk over de kunst van Dürer en Karel 
van Manders Schilderboek. Al met al 
een erg overzichtelijke bibliotheek. 
Johannes Vermeer en Saenredam 
bezaten ongeveer even weinig boeken 
als Rembrandt. Alleen Pieter Pauwel 
Rubens past met zijn ruim 550 boeken 
niet in dit beeld, maar hij was dan ook 
veel meer dan alleen maar schilder. 
Rubens was ook humanist, geleerde en 
diplomaat met een grote internationale 
staat van dienst.  

3  Waarom deze historische voor-
beelden? Allereerst om het eeuwige 
refrein over de ontlezing en vooral de 
verschraling van de leescultuur enigs-
zins te relativeren. Ten tweede om des 

te scherper de diepe kloof te laten 
voelen tussen het boekenvak van 
vroeger en het hedendaagse uitgeef-
bedrijf.  

4  Tegenwoordig is het probleem niet 
zozeer dat de leeshonger van de lezer 
niet gestild kan worden, het probleem is 
veeleer indigestie. We zwemmen in een 
heuse boekenzee. Alleen al in het 
Nederlandstalige gebied werden er de 
afgelopen jaren per jaar zo’n 20.000 
nieuwe titels gedrukt – 17.000 in Neder-
land, 3.000 in Vlaanderen. Een goede 
eeuw geleden bedroeg de jaarlijkse 
totale boekproductie in Nederland nog 
om en nabij de 3.000 exemplaren.  
In So Many Books – Reading in the Age 
of Abundance (2005) schrijft Gabriel 
Zaid: “Als er vanaf vandaag geen enkel 
boek meer zou verschijnen, dan zou het 
een lezer nog 2.550.000 jaar kosten om 
alles te lezen wat er tot nu is gepubli-
ceerd.”  

5  Die overvloed blijft voor de 
consument, de boekhandelaar en de 
uitgever niet zonder gevolgen. Hij zorgt 
op z’n minst voor onbehagen. Geen 
lezer, ook de professionele recensent 
niet, kan de huidige boekenproductie 
bijbenen. Ik ken meer dan één criticus 
die depressief geworden is door het 
onverwerkbare aanbod. 

6  Zoals de moderne mens op alle 
gebieden moet kiezen, moet ook de 
lezer keuzes maken, niet alleen wat 
genre betreft – literatuur, filosofie, 
sociologie, biologie, gezondheid, tuin-
inrichting, SF, strips, geschiedschrijving 
– maar ook binnen de diverse genres. 
Dé literatuurkenner bestaat niet meer. 
De oude canon is vervangen door een 
commercieel gestuurde top 10 en die is 
even wisselvallig en inwisselbaar als de 
mode. Wat telt, althans oppervlakkig 
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bekeken, is de mainstream, een 
vergaarbak van kwaliteit en pulp.  

7  Welke betrouwbare gids moet de 
doorsnee boekenliefhebber, of hij nu 
lezer, handelaar of uitgever is, volgen, 
als zelfs de meeste recensenten geen 
overzicht meer hebben, laat staan over 
de nodige historische bagage beschik-
ken om die massa boeken te plaatsen 
en te duiden? 

8  Dat keuzeprobleem geldt overigens 
niet alleen voor boeken. Want behalve 
een boekenberg is er ook een soap-
berg, een schilderijenberg, een cd-berg 
en, sinds kort, ook een gestaag 
groeiende dvd-berg. Deze verwarrende 
en onrustmakende overvloed doet zich 
feitelijk op alle mogelijke cultuur-
domeinen voor: theater, film, (pop)-
muziek, internet, sport, entertainment, 
kranten, tijdschriften, radio- en tv-
programma’s, tentoonstellingen, 
gastronomie. 

9  Het boek heeft als drager van 
informatie en als bron van ontspanning 
zijn monopoliepositie ondergraven zien 
worden door andere media en amuse-
mentsvormen. Het boek is geen primus 
inter pares meer, zoals de spraak-
makende gemeente met wortels in het 
oude ontwikkelingsideaal probeert vol te 
houden. Het boek is nu een medium 
naast alle andere media. Dat maakt niet 
alleen de concurrentie in het culturele 
veld veel groter, het immense cultuur-
aanbod zet ook aan tot zapgedrag. 
Zappen, shoppen, samplen, het zijn 
vandaag de dag niet voor niets 
modieuze bastaardwoorden. In die zin 
is het overaanbod zowel spiegel als 
aanjager van de individualisering van 
onze samenleving. De diversiteit van 
wat de lezer wil en de concurrentie van 
de andere media dwingen de 
uitgeverijen volgens de regels van de 
vrije markt tot een steeds groter 
aanbod, met alle zakelijke risico’s van 
dien. 

10  Intussen klinkt alom de klaagzang 
dat er te veel boeken zijn. Maar als er 
inderdaad te veel boeken zijn, welke 
boeken zijn dan overbodig? Een eens-
luidend antwoord op die vraag bestaat 
niet, want het antwoord verschilt van 
lezer tot lezer. Het literaire milieu bij-
voorbeeld kijkt graag neer op misdaad-, 
kook- en tuinboeken. Toch is er een 
groter publiek voor dit soort boeken dan 
voor het gemiddelde literaire werk. 
Sinds ik zelf een ruime tuin tot mijn 
bezit mag rekenen, zie ik het stapeltje 
tuinboeken in de gezinsbibliotheek 
groeien. Overbodig kun je dit soort 
boeken dus niet noemen. Maar hoe zit 
het met die talloze prachtige romans die 
aan de straatstenen niet te slijten zijn? 
Zijn dat dan overbodige boeken? Is het 
alleen de moeite waard boeken uit te 
brengen die een grote oplage bereiken? 

11  Welke criteria hanteert een uitgever 
om tot uitgave te beslissen? Kwaliteit en 
verkoopbaarheid, en bij voorkeur een 
combinatie van beide. Dat lijken erg 
eenduidige normen, maar dat zijn ze 
allerminst. Want wat is een goed boek? 
Elke uitgever denkt daar anders over, 
om van boekhandelaars en lezers nog 
maar te zwijgen. Er is niet altijd een 
rechtstreeks verband tussen kwantiteit 
en kwaliteit. Het eerste is een meetbaar 
begrip, het tweede niet. Maar als ver-
koopbaarheid een criterium is, waarom 
geven uitgevers dan zoveel boeken uit 
die niet of nauwelijks verkopen? In 1996 
bedroeg de gemiddelde verkochte op-
lage van een literair werk in ons taal-
gebied amper 1025 exemplaren. 
Aangezien in dat cijfer de bestsellers 
verrekend zijn, betekent dit dat de 
meeste boeken veel minder verkopen. 
Met zulke lage aantallen komen uitge-
vers niet of nauwelijks uit hun productie-
kosten. Waarom geven ze die boeken 
dan toch uit? Omdat ze op een gegeven 
moment, al dan niet geadviseerd door 
hun verkoopafdeling, een markt voor 
dat boek zagen. Maar die markt is, net 
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als de beurs, uiterst onstabiel. Ook dat 
verschijnsel is vrij recent en weer-
spiegelt waarschijnlijk onze hele samen-
leving. We spurten van hype naar hype.  

12  Er is nog een derde criterium dat 
uitgevers tot publicatie doet beslissen, 
een criterium dat naar mijn gevoel 
zwaarder en zwaarder begint te wegen. 
Dat is de vraag of een auteur te 
‘promoten’ is, of de auteur street 
credibility heeft. Elk boek in de boeken-
berg krijst om aandacht, concurreert 
met alle andere boeken, ook die van 
dezelfde uitgeverij, want zowel het 
budget als de leestijd van de boeken-
consument is beperkt. Alleen die 
boeken waarvan de auteurs de aan-
dacht op zich weten te vestigen, over-
leven, althans in de boekhandel, en dan 
nog meestal maar voor korte tijd. Een 
moderne uitgeverij is noodgedwongen 
tevens reclamebedrijf. Van de auteur 
wordt verwacht dat hij een communi-
cator is en het publiek kan bespelen: de 
schrijver als performer. Tom Lanoye en 
Arnold Grunberg zijn er het prototype 
van. Een modern auteur moet bij zijn 

boek een hapklaar verhaal kunnen 
leveren dat door de media gretig wordt 
opgezogen en gereproduceerd. Een 
schitterend boek schrijven volstaat niet 
meer. Eén vlot optreden in een tv-show 
leidt tot hogere verkoopcijfers dan een 
enthousiasmerende recensie.  

13  In de literaire wereld heeft het spek-
takel zijn intrede gedaan. Ondanks (of 
misschien wel dankzij) de zogenaamde 
ontlezing is het aantal promotie-
activiteiten voor het fictieboek explosief 
toegenomen: Het Nationale Voorlees-
ontbijt, De Nacht van de Poëzie, Het 
Andere Boek, Wereldboekendag, Poetry 
International, De Maand van het 
Spannende Boek, Gedichtendag, het 
Boekenbal, de Jeugdboekenweek, de 
Boekenweek, de Maand van de 
Filosofie ... het houdt gewoon niet op. 
Wie in een groot deel van deze wervend 
bedoelde acties participeert, heeft 
nauwelijks tijd meer om te lezen. Zo 
raakt de huidige leescultuur gevangen 
in de paradox dat haar meest enthou-
siaste aanhangers alleen nog maar 
horen (voor)lezen door derden.  

 
naar: Leo de Haes 
uit: De brakke hond, nr. 87 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor 
het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie 
kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 
 
 

einde  700049-2-001b* 
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Correctievoorschrift VWO 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
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2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
 
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in 
overeenstemming zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Tekst 1  De macht aan de burger 
 

 1 D 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 2 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 10 
 

 4 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 5 maximumscore 2 
• 1 (een prikkelende stelling) 1 
• 4 (een schets van een herkenbare situatie) 1 
 

 6 A 
 

 7 C 
 

 8 C 
 

 9 C 
 

 10 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste scherpe kantjes zijn (drie van de volgende): 
− de vrijheid van het individu is beperkt 
− niet iedereen heeft dezelfde rechten/privileges 
− van zelfbestuur is geen sprake / het beleid stoelt op compromissen 

(waar niemand zich helemaal in herkent) 
− de rechten van minderheden worden bepaald door een meerderheid / 

minderheden zijn afhankelijkheid van de welwillendheid van een 
meerderheid 

 
per juist voorbeeld 1 
 

 11 C 
 

 12 C 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 13 B 
 

 14 D 
 

 15 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord luidt: 
Het tekstfragment bevestigt dat meerderheidsbeslissingen verkeerd 
kunnen zijn. 
 

 16 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord luidt: 
• Het tekstfragment geeft aan dat er ethisch-menselijke grenzen zijn aan 

de democratie / dat een humane, gelijke behandeling van iedereen 
belangrijker/democratischer is dan een meerderheidsbesluit / dat een 
meerderheidsbesluit dat niet uit gaat van een humane, gelijke 
behandeling van iedereen geen democratisch besluit kan zijn 2 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1 
 

 17 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord luidt: 
• Politici hebben geen / onvoldoende vertrouwen in de burger 1 
• Machthebbers staan niet gemakkelijk hun macht af 1 
 

 18 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord luidt: 
Burgers zijn steeds beter toegerust zelf verantwoordelijkheid te dragen / 
Burgers willen steeds meer invloed op het politieke proces / Burgers willen 
steeds meer zelf kunnen kiezen / Burgers zijn geëvolueerd tot personen 
die (steeds meer) zelf verantwoordelijkheid willen dragen / zelf willen 
kiezen/besluiten. 
 
Indien: Burgers zijn geëvolueerd 1 
 

 19 A 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 2  Overvloed en onbehagen 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 20 maximumscore 3 
(conclusie) 
• Gelet op de hoeveelheid boeken die men vroeger las / Gelet op de 

historie 1 
• valt het tegenwoordig wel mee met de ontlezing en de verschraling van 

de leescultuur 2 
 

 21 maximumscore 2 
(conclusie) 
Tussen het boekenvak van vroeger en nu bestaan grote verschillen 2 
 

 22 maximumscore 6 
(gevolgen overvloed) 
• De (hedendaagse) overvloed aan boeken leidt tot indigestie/ 

onbehagen bij consument, recensent en uitgever 3 
• De lezer/recensent kan de boekenproductie niet bijbenen 1 
• Het ontbreekt de lezer/recensent/uitgever aan een goede gids / Door 

de grote hoeveelheid aan boeken / een teveel aan keuzemogelijkheden 
verliest de lezer/recensent het overzicht 1 

• Het (historisch) plaatsen en duiden van boeken wordt bemoeilijkt 1 
 

 23 maximumscore 4 
(moeilijkheden moderne uitgever) 
• Het boek heeft zijn monopoliepositie als informatiedrager en bron van 

amusement verloren / Het boek / De uitgever heeft flinke concurrentie 
gekregen van andere media 1 

• De uitgever wordt (door de regels van de vrije markt) gedwongen met 
een steeds groter aanbod te komen 1 

• De zakelijke risico’s zijn groot 1 
• Het is moeilijk te bepalen welke boeken overbodig zijn / beter niet 

uitgegeven hadden kunnen worden 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 24 maximumscore 4 
(vervolg moeilijkheden moderne uitgever) 
• Het is moeilijk te bepalen wat de kwaliteit van een boek is / zal zijn 1 
• Het is moeilijk in te schatten of een boek verkoopbaar is / De 

inschattingen over de verkoopbaarheid / De adviezen m.b.t. de 
verkoopbaarheid kloppen vaak niet  1 

• De markt is onstabiel / De markt gaat gebukt onder hypes  1 
• De uitgever is afhankelijk van de ‘street credibility’ van de auteur /  

De uitgeverij is noodgedwongen ook reclamebedrijf  1 
 

 25 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de samenvatting1) 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 26 Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting1) 
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een 
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de 
opdracht is 0 punten. 
 

noot 1:  
Bij positie 25 en 26 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de eventuele 
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3 
aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 25 een 3. Indien er geen 
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 

 
Schematisch: 
201 - 220: 0 scorepunten aftrek; 
221 - 225: 2 scorepunten aftrek; 
226 - 230: 4 scorepunten aftrek; 
231 - 235: 6 scorepunten aftrek; 
236 - 240: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Henry Sturman, HP/De Tijd, 20 januari 2006 
tekst 2 naar: Leo de Haes, De brakke hond, nr. 87 
 

 

einde  700049-2-001c* 
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Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 19 vragen en 
één samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 De illusies van de kenniseconomie 
 
 
De tekst kan worden onderverdeeld in vier delen, die van onderstaande kopjes voorzien 
kunnen worden: 
1 Ontwikkeling Nederland als kenniseconomie: stand van zaken 
2 Twijfels ten aanzien verband vernieuwing en kwaliteit 
3 Sociale en ethische tekortkomingen kenniseconomie 
4 Koppeling vooruitgang en zingeving 

1p 1  Met welke alinea begint deel 2 Twijfels ten aanzien verband vernieuwing en kwaliteit?  
A alinea 2 
B alinea 3  
C alinea 4  
D alinea 5  

 
1p 2  Met welke alinea begint deel 3 Sociale en ethische tekortkomingen kenniseconomie?  

A alinea 6  
B alinea 7  
C alinea 8  
D alinea 9  

 
1p 3  Met welke alinea begint deel 4 Koppeling vooruitgang en zingeving?  

A alinea 10  
B alinea 11  
C alinea 12  
D alinea 13  

 
“In korte tijd is er brede consensus ontstaan” (regels 3-4) 

2p 4  Welke vooronderstelling heeft het totstandkomen van deze brede consensus 
vergemakkelijkt?  
Gebruik maximaal 20 woorden. 
 
In de regels 37-39 staat: “van een bestaan … en dat volledig maakbaar is”. 

1p 5  Welk soort van bestaan wordt hier blijkens de titel en de inhoud van de tekst bedoeld? 
Een bestaan  

A dat volledig beheersbaar is.  
B dat volledig voorspelbaar is.  
C waarin iedereen invloed heeft op zijn eigen welzijn.  
D waarin iedereen profiteert van economische vooruitgang.  

 
Binnen het tekstgedeelte van alinea 3 tot en met 6 heeft elke alinea een eigen functie. 

1p 6  Welke functie heeft alinea 3?  
Kies uit één van de volgende functiewoorden: aanbeveling, aanleiding, probleemstelling, 
tegenwerping, vaststelling, voorbeeld. 
 

1p 7  Welke functies heeft alinea 4?  
A Conclusie naar aanleiding van alinea 3 en stelling die in alinea 5 uitgewerkt wordt.  
B Relativering van alinea 3 en stelling die in alinea 5 weerlegd wordt.  
C Uitwerking van alinea 3 en stelling waarvan de juistheid in alinea 5 aangetoond wordt. 
D Voorbeeld bij alinea 3 en stelling die in alinea 5 buiten beschouwing blijft.  

 
Kies voor de volgende alinea’s telkens één van de volgende functiewoorden: doel, gevolg, 
middel, onderbouwing, probleemstelling, samenvatting, tegenstelling, voorwaarde. 

1p 8  Welke functie heeft alinea 5 binnen het tekstgedeelte van alinea 3 tot en met 6?  
1p 9  Welke functie heeft alinea 6 binnen het tekstgedeelte van alinea 3 tot en met 6?  
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In alinea 5 is sprake van exacte wetenschappen die “de al te naïeve verwachtingen 
logenstraffen”. Uit het woord  “naïeve” blijkt dat deze verwachtingen niet hoog worden 
ingeschat. 

3p 10  Citeer nog drie afzonderlijke woordgroepen of zinsdelen uit het tekstgedeelte van alinea  
2 tot en met 4 waarbij uit de woordkeuze blijkt dat er in de ogen van de auteur sprake is van 
naïeve verwachtingen.  
 
De argumentatie zoals verwoord in de alinea’s 4 tot en met 10 kan verdeeld worden in drie 
categorieën: 
1 argumentatie ontleend aan wetenschappelijk ontwikkelingen; 
2 argumentatie ontleend aan rechtvaardigheidsbeginselen; 
3 argumentatie ontleend aan kwaliteitsnormen van het bestaan. 

1p 11  Bij welke alinea begint de argumentatie ontleend aan de tweede categorie?  
1p 12  Bij welke alinea begint de argumentatie ontleend aan de derde categorie?  

 
De titel luidt: ‘De illusies van de kenniseconomie’. Enkele illusies die in de tekst aan bod 
komen, zijn: 
1 de illusie dat het leven volledig voorspelbaar is; 
2 de illusie dat alle levensbedreigende gevaren uitgebannen kunnen worden; 
3 de illusie dat technologische vooruitgang de levenskwaliteit verhoogt; 
4 de illusie dat het leven volledig maakbaar is. 

1p 13  Op welke illusie wordt in de tekst de meeste nadruk gelegd?  
 
In de laatste zin van alinea 11 schetst de auteur een beeld van de toekomst: “Beleving en 
emotie … materiële behoeften.”  

1p 14  Welke aanname ligt ten grondslag aan deze zin?  
A Als alle materiële behoeften vervuld zullen zijn, blijft alleen de bevrediging over van niet-

materiële behoeften.  
B Als de mensen meer aandacht besteden aan hun emoties, raken hun materiële behoeften 

vanzelf op de achtergrond.  
C Als de technologische ontwikkeling meer en meer voortschrijdt, zal er op den duur geen 

plaats meer zijn voor menselijke emoties.  
D Als de technologische ontwikkeling meer en meer voortschrijdt, zullen de mensen 

uiteindelijk ontdekken wat echt waardevol is in het leven.  
 
Kunneman voorziet een verzadigde consumptiemaatschappij (zie regels 173-176). 

2p 15  Wat valt er in het licht van de voortschrijdende technologie in te brengen tegen de 
verwachting dat de materiële behoefte ooit verzadigd zal raken? 
Gebruik maximaal 20 woorden.  
 
In alinea 12 wordt gesproken van “een volledig biologische benadering van de menselijke 
geest” (regels 186-188). 

1p 16  Waarom schiet deze benadering volgens de tekst tekort bij de behandeling van 
psychiatrische problemen?  
Deze benadering schiet tekort omdat 

A de menselijke geest uitsluitend biologisch benaderd wordt zonder rekening te houden met 
de rol van criminaliteit.  

B er geen rekening wordt gehouden met de rol van genomics bij existentiële en ethische 
problemen.  

C er onvoldoende rekening wordt gehouden met de invloed van psychiatrische problemen op 
de samenleving als geheel.  

D niet alle factoren die een rol spelen bij psychiatrische problemen adequaat aangepakt 
worden.  
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1p 17  Welke van onderstaande zinnen geeft het beste de hoofdgedachte weer van de tekst  
De illusies van de kenniseconomie?  

A Door technologische innovaties en gelijktijdige groei van de economie worden bij burgers 
overspannen verwachtingen gewekt.  

B Het verband tussen economische groei en maatschappelijk welzijn leidt gemakkelijk tot 
consensus over het technologiebeleid.  

C Men kan een groot vraagteken plaatsen bij de wetenschappelijke waarde van rapporten en 
artikelen over technologiebeleid.  

D Men kan er niet zonder meer van uitgaan dat er een verband is tussen technologische 
vernieuwing en de verbetering van de kwaliteit van het bestaan.  
 
 
 
Kenniseconomie is alles (en dus niets) 
 
1 Maar wat is kenniseconomie eigenlijk? Het is vast belangrijk, maar geef er eens een definitie 
van. Het klinkt ook sympathiek, maar waar gaat het precies over? Dat blijken lastige vragen, 
zelfs voor de enthousiaste voorvechters. Waar het nu precies om gaat? Ik kom er niet achter. 
2 Dat Nederland een ‘land van transformatie’ is, van een industriële economie naar een 
diensteneconomie – akkoord. Dat de achterblijvende productiviteitsgroei in de jaren negentig  
‘in het oog springt’ en problematisch is – eens. Dat het opleidingspeil van de bevolking stijgt – 
yes sir. Dat innovatie belangrijk is voor economische groei – maar natuurlijk. Dat staat allemaal 
in de Monitor Kenniseconomie en het is allemaal waar, om niet te zeggen dat het grosso modo al 
dik 250 jaar waar is, zolang er markteconomieën bestaan namelijk. Het kapitalisme is gebouwd 
op hebzucht en gericht op groei – lees Adam Smith en Karl Marx er anders maar op na – en de 
motor van de groei is de technologische ontwikkeling. 
3 Kenniseconomie, is mijn conclusie, is alles wat je hartje begeert, en is dus niets. Het is wat 
de belanghebbende wil dat het is. Het is een fijn woord voor bestuurders uit het hoger 
onderwijs, voor onderzoekers met geldgebrek, voor ministers van Economische Zaken zonder 
agenda, voor premiers die ook iets aardigs op hun bureau willen. Kenniseconomie is een heerlijk 
woord voor bedrijven als Shell en Philips die speur- en ontwikkelingssubsidies willen, voor 
consultants, voor kamerleden – vooral van D66 – die willen laten zien dat ze weten wat er in de 
wereld te koop is, voor Europese regeringsleiders op zoek naar quasi-concrete resultaten. 
 
 naar: Frank Kalshoven 
 uit: NRC Handelsblad, 31 januari 2004 
 
 
In zijn column in de NRC (zie fragment 1) maakt Frank Kalshoven zich boos over het 
gemak waarmee het woord ‘kenniseconomie’ wordt gebruikt. 
In de tekst van Kunneman wordt de ontwikkeling van de technologie en de kenniseconomie 
als een recente ontwikkeling geschetst, die de auteur grote zorgen baart.  

1p 18  Wat kan geconcludeerd worden uit alinea 2 van de tekst van Kalshoven in relatie tot het 
betoog van Kunneman?  

A Kalshoven deelt de zorg van Kunneman voor een te eenzijdige technologische 
ontwikkeling; daarbij maakt Kalshoven duidelijk dat het gevaar vooral schuilt in de wijze 
waarop het begrip ‘kenniseconomie’ wordt gehanteerd.  

B Kalshoven relativeert het gevaar van een te eenzijdige technologische ontwikkeling door te 
stellen dat technologische ontwikkelingen van alle tijden zijn en dat kenniseconomie een 
modieus begrip is; Kunneman relativeert dit gevaar in het geheel niet.  

C Kalshoven ziet het economisch systeem van het kapitalisme, dat gebaseerd is op hebzucht 
en zich richt op groei, als hoofdschuldige van een te eenzijdige technologische 
ontwikkeling; Kunneman gaat hieraan voorbij.  

D Voor Kalshoven bestaat het gevaar van een te eenzijdige technologische ontwikkeling al 
veel langer en in zijn visie omvat het gevaar van een te eenzijdige technologische 
vooruitgang veel meer dan in de visie van Kunneman.  
 
In alinea 3 van fragment 1 gaat Kalshoven in op de bestuurlijke en politieke belangen die 
spelen bij de ontwikkeling van de ‘kenniseconomie’. 

1p 19  Citeer een zin uit alinea 4 van de tekst van Kunneman waarin ook hij doelt op deze 
belangen.  

fragment 1 
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Tekst 2 De appel en de mand 
 
 

22p 20  Maak van de tekst De appel en de mand een goedlopende samenvatting in correct 
Nederlands van maximaal 200 woorden. Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is 
voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent. Uit je samenvatting moet duidelijk 
worden: 

• vanuit welke definitie het verschijnsel corruptie in deze tekst voornamelijk wordt benaderd;  
• wat kenmerkend is voor de Nederlandse cultuur ten aanzien van corruptie en de bestrijding 

ervan; 
• waardoor de bestaande maatregelen bij overheid en bedrijfsleven tegen corruptie niet 

afdoende zijn; 
• op welke punten men moet letten en waar men zich bewust van moet zijn bij de bestrijding 

van corruptie op systeemniveau; 
• welke verwachting de burger mag hebben en op welke manieren aan deze verwachting 

voldaan kan worden. 
 
 
 

Einde 
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Tekst 1 
 

De illusies van de kenniseconomie 
 
Het Innovatieplatform van premier Balkenende wil dat Nederland tot de kopgroep van de 
kenniseconomieën gaat behoren. Volgens Harry Kunneman, hoogleraar sociale theorie en rector 
magnificus van de Universiteit voor Humanistiek, worden er verwachtingen geschapen die niet of 
slechts ten dele zijn waar te maken. 
 

 1  De ontwikkeling van Nederland als 
‘kennisland’ staat hoog op de politieke 
agenda. In korte tijd is er brede consensus 
ontstaan over de noodzaak de achterstands-
positie van Nederland om te buigen. Neder-5 

land dient tot de ‘kopgroep’ van innoverende 
landen te gaan behoren. In Europees verband 
zullen de uitgaven voor onderzoek en ont-
wikkeling tussen nu en 2010 verhoogd 
worden tot 3 procent van het bruto nationaal 10 

product, wat voor Nederland een verhoging 
van ruim 30 procent betekent. Naast onder-
zoeksinvesteringen door bedrijven gaat het 
vooral om investeringen in bèta-studies die 
bijdragen aan innovaties op gebieden als ICT, 15 

genomics1) en nanotechnologie2). 
 2  Merkwaardig is de grote eensgezindheid 

waarmee dit technologiebeleid uitgedragen 
wordt. Er kan immers een groot vraagteken 
geplaatst worden bij een belangrijke voor-20 

onderstelling waarop dit beleid stoelt. In de 
vele rapporten en artikelen over dit onderwerp 
wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat er 
een directe koppeling bestaat tussen techno-
logische innovatie en economische groei aan 25 

de ene kant en toename van welzijn en 
verbetering van de kwaliteit van leven aan de 
andere kant. “Innovatie moet, technologie 
doet goed”, zo luidt de heilsboodschap.  

 3  Het zal duidelijk zijn: met het ontwikkelen 30 

van nieuwe kennis en nieuwe technologische 
producten wil men de economie vooruit 
helpen. Maar tegelijkertijd wordt de ver-
wachting gewekt dat door technologische 
vernieuwing de levenskwaliteit zal toenemen. 35 

De burger krijgt aldus de illusie voorge-
spiegeld van een bestaan waarin op den duur 
alle bedreigingen uitgebannen zijn en dat 
volledig maakbaar is.  

 4  In postindustriële samenlevingen als de 40 

onze verwachten de mensen dan ook dat de 

kwaliteit van het dagelijks leven steeds meer 
zal toenemen door de technologische vooruit-
gang op gebieden als medische zorg, wonen, 
voeding, communicatie, transport en vrije tijd. 45 

Met andere woorden: we gaan er – al dan niet 
bewust – van uit dat het bestaan beheersbaar 
is. Dit vooruitgangsgeloof en de daarmee 
gepaard gaande illusies wortelen in een 
newtoniaans3) wereldbeeld. Dat wereldbeeld 50 

verbreidde zich in de achttiende en negen-
tiende eeuw over bijna alle wetenschappen en 
kreeg in de twintigste eeuw in de meeste 
westerse maatschappijen een dominante 
positie. Vandaar het bijna onbegrensde 55 

vertrouwen in de beheersbaarheid van het 
bestaan. Bedrijfsleven en overheid hebben er 
een groot commercieel en politiek belang bij 
deze illusie van een maakbare toekomst in 
stand te houden. De werkelijkheid waarin wij 60 

mensen leven, kan echter nooit geheel door-
zien en begrepen worden, laat staan dat we als 
Frankenstein4) alsmaar kunnen blijven 
knutselen aan de basiscondities van het leven. 

 5  Het zijn de exacte wetenschappen zelf die 65 

de al te naïeve verwachtingen logenstraffen. 
Het is bijvoorbeeld wetenschappelijk vast-
gesteld dat in allerlei natuurlijke stelsels – 
bijvoorbeeld het weer – onder bepaalde 
omstandigheden heel kleine, niet exact meet-70 

bare ontwikkelingen enorm versterkt kunnen 
worden, waardoor ze onvoorspelbare resul-
taten kunnen hebben. Een tot de verbeelding 
sprekend voorbeeld: de vleugelslag van een 
vlinder in een Zuid-Amerikaans oerwoud kan 75 

uiteindelijk leiden tot een vloedgolf in de 
noordelijke IJszee. Het gedrag van natuurlijke 
systemen is dikwijls chaotisch en ondoor-
zichtig. Dat geldt voor alle complexe 
systemen, en dus ook voor een bijzonder 80 

interessante categorie: de levende wezens, 
variërend van amoeben tot kreeften en van 

 
genomics: tak van wetenschap die zich bezighoudt met genetische manipulatie van levende organismen 
 
nanotechnologie: technologie op microniveau  
 
Newton: beroemd natuurkundige uit de zeventiende eeuw; huldigde de opvatting dat het heelal 
gebaseerd is op wetmatigheden en dat derhalve alles voorspelbaar is 
 
Frankenstein: verzonnen personage uit een negentiende-eeuwse roman, die op kunstmatige wijze nieuw 
leven creëerde 

noot 1 

noot 2 

noot 3 

noot 4 
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fruitvliegjes tot mensapen. 
 6  Met dit vrij recente wetenschappelijk 

inzicht komt ook de aloude droom van een 85 

exacte wetenschap van het menselijk bestaan 
in een ander licht te staan. Niet alleen mensen 
zelf, maar ook beschavingen en samen-
levingen zijn complexe en dynamische 
stelsels van wetmatige samenhangen en 90 

chaotische processen, waarbij voortdurend 
nieuwe en onverwachte mogelijkheden ont-
staan. De opvatting dat een dergelijke weten-
schap ooit de mens in al zijn biologische, 
mentale en sociologische aspecten zal kunnen 95 

doorgronden en voorspellen, is niet langer 
houdbaar. 

 7  Dit betekent natuurlijk niet dat beheers-
baarheid en voorspelbaarheid geen enkele rol 
meer spelen in de wetenschap van de mens. 100 

Integendeel. De fysieke lengte en het gewicht 
van Nederlanders laten zich tamelijk exact 
bepalen en voorspellen. Maar met betrekking 
tot belangrijke eigenschappen zoals ‘de 
geschiktheid van mannen als vader of als 105 

partner’, zijn beheersbaarheid en voorspel-
baarheid in de newtoniaanse betekenis geheel 
uitgesloten.  

 8  Het is ook een illusie te menen dat 
iedereen in gelijke mate zal profiteren van de 110 

voortschrijdende technologie. Lang niet 
iedereen is vaardig genoeg om mee te komen 
in de beoogde kenniseconomie. Zij die 
moeten afhaken, zullen verworden tot 
tweederangsburgers. Uiteindelijk zal de 115 

samenleving wereldwijd niet vrij zijn van 
maatschappelijke spanningen, veroorzaakt 
door een nieuwe tweedeling. En de spectacu-
laire groei van wetenschappelijke kennis en 
technologische beheersingsmogelijkheden 120 

heeft vooralsnog geen einde gemaakt aan de 
wereldwijde tegenstelling tussen arm en rijk.  

 9  Daarbovenop zijn er de morele en 
existentiële vragen. Wanneer mensen een 
groot verlies lijden of hun zelfbeeld aan 125 

gruzelementen zien vallen of ervaringen van 
onrecht, vernedering en uitsluiting moeten 
verwerken, schiet de technologie tekort; zij 
zien zich dan gedwongen om op een heel 
andere manier om te gaan met de vragen die 130 

het menselijk bestaan oproept. Het gaat 
daarbij onder andere om het echt toelaten en 
laten doorwerken van een menselijk verlies en 
om de niet eenvoudige zoektocht naar een 
complexer beeld van het eigen bestaan en van 135 

het menselijk leven, maar ook om een rijkere 
taal voor het benoemen van datgene waar het 
in het leven uiteindelijk om gaat.  

 10  Het uitdijen van onze consumptieve 
behoeften en alles wat daarbij hoort, dreigt 140 

ons eerder weg te voeren van deze centrale 
levenskwaliteiten dan dat het ons daar 
dichterbij brengt. Bij deze levenskwaliteiten 

denk ik aan ervaringen als vriendschap, 
trouw, zorg, intimiteit en emotionele nabij-145 

heid, maar ook aan kwaliteiten als integriteit, 
maatschappelijke betrokkenheid, moed en 
inspiratie. Al deze kwaliteiten en ervaringen 
liggen voorbij het register van technologische 
beheersing en consumptie. Zij brengen kleur 150 

en diepgang in ons bestaan en dragen bij aan 
ervaringen van samenhang, verwondering en 
hoop. Het zijn deze ervaringen en kwaliteiten 
die uiteindelijk bepalend zijn voor de zin van 
ons leven. Ze geven inzicht in het bestaan en 155 

zijn traditioneel vooral buiten de exacte 
wetenschappen te vinden: in kunst en in 
filosofie, in religies en levensbeschouwingen, 
in romans, poëzie en biografieën, en ten slotte 
in de geesteswetenschappen.  160 

 11  De grote vraag is nu, hoe dergelijke 
vormen van menselijke reflectie en levens-
kwaliteiten in verbinding te brengen zijn met 
de economische en technologische groei-
dynamiek van postindustriële samenlevingen. 165 

Welnu, wij zouden in Nederland een meer-
sporenbeleid moeten voeren. We zouden er 
niet alleen naar moeten streven een kennis-
economie van formaat te worden, maar ook 
ruimte moeten maken voor ideeën over zin-170 

geving binnen de kantoren, laboratoria en 
machinekamers van de postindustriële 
vooruitgang. Beleving en emotie zullen in een 
verzadigde consumptiemaatschappij immers 
op den duur belangrijker worden dan de 175 

bevrediging van materiële behoeften.  
 12  In deze wederzijdse toenadering van 

postindustriële productie en consumptie aan 
de ene kant en zingevingsprocessen aan de 
andere kant liggen grote kansen besloten.  180 

De mogelijkheid namelijk om op de nieuwe, 
morele vragen en existentiële uitdagingen een 
antwoord te vinden. Het gaat om zeer 
concrete vragen. Bijvoorbeeld de vraag naar 
een beleidsvisie, gesteld door psychiaters in 185 

ons land die onder grote druk staan om een 
volledig biologische benadering van de 
menselijke geest te accepteren, maar onder-
tussen in de grote steden met hun handen in 
het haar zitten door de verwevenheid van 190 

psychiatrische problemen met maatschappe-
lijke achterstandsposities en criminaliteit. 
Ook zijn er de dilemma’s van wetenschappers 
en technici op het gebied van genomics die 
via hun werk een heel nieuwe categorie 195 

morele en existentiële vragen in de wereld 
brengen, vragen waar velen van hen mee 
worstelen.  

 13  In de discussie over de ontwikkeling van 
Nederland als kennisland zouden daarom 200 

economische, kentheoretische, politiek-
morele en existentiële vragen onlosmakelijk 
met elkaar verbonden moeten zijn. Wil die 
ontwikkeling inderdaad bijdragen aan de 

Pagina: 839Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



600025-1-01t 4 Lees verder 

verbetering van de kwaliteit van ons leven, 205 

dan dient het bevorderen van exacte prestaties 
samen te gaan met het ontwikkelen van 

nieuwe beddingen voor morele reflectie en het 
ontwikkelen van een duurzaam en even-
wichtig vooruitgangsperspectief.210 

 
naar: Harry Kunneman 
uit: Filosofiemagazine, november 2003 
 

 
Tekst 2 

De appel en de mand 
 

 1  Toen ik als wetenschapper van buiten-
landse afkomst medio jaren zeventig mijn 
onderzoek bij de Amsterdamse politie begon, 
kwam Nederland nog op me over als een 
smetteloze democratie, waar onkreukbare 
ministers zich op de fiets naar hun werk 
begaven, waar overheidsdienaren immuun 
waren voor de verlokkingen van het vlees en 
de politie gold als toonbeeld van rechtschapen-
heid. De laatste jaren heeft echter een reeks 
van schandalen het bestaan onthuld van 
kwalijke praktijken in tal van Nederlandse 
organisaties. Misschien mogen we wel stellen 
dat corruptie, fraude en gesjoemel even 
Nederlands zijn als bloemkool. 

 2  Er bestaat geen goede definitie van het 
begrip corruptie, maar in het algemeen heeft 
het betrekking op een functionaris die geld, 
cadeaus of toezeggingen aanneemt in ruil voor 
een of andere dienst, zoals een procedure 
versnellen, een vergunning verstrekken of een 
overtreding door de vingers zien. Zo bezien is 
corruptie een verschijnsel op individueel 
niveau: de oorzaak ligt bij het zwakke individu 
dat de verleiding van persoonlijke verrijking 
niet kan weerstaan. De organisatie waarbij de 
corrupte functionaris werkzaam is, hoeft 
slechts deze ‘rotte appel’ uit de mand te 
verwijderen om zich te zuiveren; het systeem 
zelf kan ongemoeid blijven.  

 3  In een wijder perspectief kan corruptie ook 
als machtsmisbruik of misbruik van 
vertrouwen worden opgevat. De hoeveelheid 
‘corruptie’ die men waarneemt, vormt in deze 
tweede interpretatie een afspiegeling van de 
morele gezondheid van de samenleving. Het is 
vooral in deze bredere betekenis dat ik inga op 
het verschijnsel corruptie. De achterliggende 
vraag is daarbij: hoe is machtsmisbruik in de 
Nederlandse samenleving binnen de perken te 
houden? 

 4  In Nederland gaat het serieuze debat op dit 
terrein terug tot 1992, toen wijlen minister Ien 
Dales een toespraak hield over de integriteit 
van het openbaar bestuur. Zij sprak daarin de 
legendarisch geworden woorden: “De overheid 
is of wél of níet integer. Een beetje integer kan 
niet. Aantasting van de integriteit van de over-
heid betekent niet minder dan dat de overheid 

het vertrouwen van de burgers verliest.”  
Dales was de eerste minister die in het open-
baar het akelige woord ‘corruptie’ uitsprak. 
Tot dan toe leek de Nederlandse maatschappij 
immuun voor de verderfelijke praktijken die je 
in zulke exotische oorden als Luik (‘Sicilië 
aan de Maas’) of donker Afrika kon aantref-
fen, maar natuurlijk niet in echt moderne 
samenlevingen; die worden immers geken-
merkt door een rationeel ingericht bestuur.  

 5  Extreem corrupt kun je de Nederlandse 
maatschappij niet noemen, maar toch kent 
deze samenleving van oudsher een vorm van 
‘sluipende corruptie’, die is ingebed in een 
cultuur van ons-kent-ons, vriendjespolitiek en 
vooringenomenheid. Het streven naar consen-
sus nodigt niet uit om gesjoemel luidkeels te 
veroordelen. De parlementaire controle is 
dikwijls zwak, de debatten zijn tam en een 
effectieve oppositie ontbreekt. Wat de voor-
delen hiervan ook mogen zijn op het punt van 
openlijke conflictvermijding, zo’n cultuur 
voedt tegelijkertijd de bereidheid om gebrek-
kige normhandhaving door de vingers te zien. 
Zij werkt een excuuscultuur in de hand en 
versterkt de neiging om pijnlijke kwesties met 
de mantel der liefde te bedekken. Zij schept 
een klimaat van voldaanheid en middelmatig-
heid. Bijna niemand windt zich over corruptie 
op, want de meeste bestuurders achten hun 
beleid voortreffelijk en veel burgers zijn in 
slaap gewiegd met de gedachte dat er 
effectieve normenstelsels zijn. De praktijk is 
er een van ritselen en sjoemelen, zo heeft de 
recente bouwfraude, waarbij de samenzwering 
tussen ministeries, zakenlieden en aannemers 
serieuze vormen aannam, wel laten zien.  

 6  Een moderne overheid zou vriendjes-
politiek juist moeten voorkomen, moeten 
tegengaan dat openbare ambten worden 
gebruikt voor zelfverrijking en ambtenaren 
moeten verplichten verantwoording af te 
leggen. Het is een geruststellende gedachte dat 
managers bij overheid en bedrijfsleven hun 
organisaties in de hand hebben, maar op de 
een of andere manier blijkt ‘het systeem’ al te 
vaak aan controle te ontsnappen. Organisaties 
zijn vaak het decor van een complex spel van 
macht en belangen. Ook al probeert men met 
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regels het gedrag te sturen, er kunnen nooit 
voldoende regels zijn om alle eventualiteiten 
te dekken. Regels kunnen bovendien klein-
geestig zijn of tegenstrijdig; ook kunnen ze 
onbedoelde gevolgen hebben.  

 7  Regels zijn aan interpretatie onderhevig. 
En net als computerhackers hebben sommige 
mensen er plezier in het systeem te saboteren. 
Hoe complexer de beveiliging, des te 
opwindender de zwakke plekken te vinden. 
Daar komt nog iets bij. Mensen die de top 
bereiken, hebben vaak het gevoel dat ze hun 
geweten opzij moeten zetten in het belang van 
de organisatie. Veel succesvolle en innova-
tieve mensen manipuleren de regels om in hun 
ogen belangrijke zaken voor elkaar te krijgen. 

 8  Wil je corruptie aanpakken op systeem-
niveau, dat wil zeggen op het niveau van 
organisatiestructuren, dan is de kwestie: hoe 
schep je evenwichtige systemen die niet door 
een overdaad aan pietluttige regels gesjoemel 
en overtredingen in de hand werken, en 
tegelijkertijd voldoende ruimte bieden voor 
initiatief en innovaties? 

 9  Men dient zich bij het zoeken naar een 
evenwicht bewust te zijn van mechanismen die 
een rol spelen bij het ontstaan van corruptie, 
zoals de werking van het hellende vlak. Laat 
mij dit illustreren met een schandaal bij de 
Amsterdamse politie in de tweede helft van de 
jaren zeventig. De politie ging toen duidelijk 
te ver in haar – voor het onderzoek noodzake-
lijke – contacten met Chinese criminelen die 
verdacht werden van drugssmokkel: sommige 
rechercheurs begonnen met het aannemen van 
loempia’s en eindigden met het accepteren van 
seksuele diensten en aanlokkelijke reisjes. 
Duidelijk een geval van corruptie op indivi-
dueel niveau. 

 10  Dit schandaal liet echter ook zien dat niet 
alleen individuen, maar ook organisaties als 
geheel zich op een hellend vlak kunnen 
begeven. Er waren in Amsterdam twee 
krachten werkzaam die tezamen een fatale 
uitwerking hadden. Binnen de organisatie had 
je de ‘bureaucraten’, hoog boven de werk-
vloer. Ze geloofden heilig in procedures en 
dachten dat alles op rolletjes liep zolang er 
formeel geen overtredingen werden vast-
gesteld. Daarnaast moedigden ‘agressieve 
vernieuwers’ het overtreden van regels aan.  
De opwindende, voor die tijd ongekende strijd 
tegen harddrugs stimuleerde de regelover-
treders binnen de politie om zich aan ‘Miami 
Vice’-gedrag1) te buiten te gaan. De omstan-
digheden maakten het mogelijk dat ‘norm-
afwijkend gedrag’ floreerde. 
 
 
Miami Vice: veelbekeken Amerikaanse  
politieserie uit de jaren tachtig 

 11  Bepaalde individuen voelen zich meer 
aangetrokken tot wangedrag dan andere, maar 
verwerpelijk gedrag kan ook inherent zijn aan 
het ‘systeem’. Dat bleek niet alleen uit deze 
Amsterdamse kwestie. In New York stal een 
elite-drugsteam drugs van criminelen om ze 
vervolgens zelf op de markt te brengen onder 
het mom misdadigers ‘uit te kleden’ door hun 
drugs en geld te stelen. In de aard van het 
politiewerk in New York zat klaarblijkelijk 
iets wat wangedrag van agenten opriep.  
Een reeks alarmerende rapporten over allerlei 
schandalen gaf hetzelfde beeld bij korpsen 
elders in Amerika en daarbuiten. Veel van 
deze corruptie is niet alleen maar individueel 
en niet enkel voor ‘persoonlijk’ gewin. 

 12  Al moet men blijven zoeken naar even-
wichtige regelgeving, volmaakte systemen 
bestaan niet. Het publiek moet er dan ook op 
kunnen vertrouwen dat openbare functiona-
rissen en professionals hun plicht doen over-
eenkomstig universele normen van fatsoen. 
Dat is essentieel, je kunt hooggeplaatste 
personen immers niet constant controleren.  
Dit was de kern van de toespraak van minister 
Dales. Hoe komen we echter aan deugdzame 
burgemeesters of politieofficieren? Is het dan 
toch niet beter deugdzame systemen te ont-
wikkelen dan op deugdzame individuen te 
vertrouwen? Alle systemen hebben echter hun 
zwakke punten en bieden gelegenheid tot 
wangedrag. Het is daarom zonneklaar dat het 
ideaal van openbaar fatsoen het niet kan 
stellen zonder mensen die in woord en daad 
het ideaal van integriteit hooghouden. 

 13  Een belangrijk middel om hogere leiding-
gevenden binnen de grenzen van het fatsoen-
lijke te houden, is dreiging met een schandaal 
in de media bij corruptie en wangedrag. 
Onderzoeksjournalistiek is echter kostbaar en 
vereist vooral moed. Dit soort journalistiek is 
in Nederland betrekkelijk zeldzaam. Ook is er 
nauwelijks onderzoek gedaan naar corruptie – 
academici hebben kennelijk geen belang-
stelling voor het ondersteunen van een 
gezonde bestuurscultuur. Dat is schrijnend, 
juist omdat een kritische houding jegens 
hooggeplaatsten zo belangrijk is voor het 
functioneren van het bestuursapparaat. Daarom 
kunnen we niet buiten moedige mensen die 
wantoestanden aan de kaak durven te stellen. 

 14  Voor een betrouwbaar en gezond bestuur is 
voortdurende zorg essentieel. We hebben 
daarom een regelmatig terugkerend openbaar 
debat nodig over de ethiek en integriteit van 
het openbaar bestuur. Er zijn mensen nodig die 
een voorbeeld zijn van integriteit én mensen 

 
 
 

 
noot 1 
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die ertoe bereid zijn hun nek uit te steken om 
misstanden aan te kaarten. De Nederlandse 
maatschappij is niet al te corrupt gegeven de 
buitensporige omkoperij, de ernstige 
schendingen van de mensenrechten en het 
grove misbruik van openbare ambten die we 
elders zien. Desalniettemin dienen normen en 

verwachtingen met betrekking tot een integer 
bestuur te worden gehandhaafd, zo niet ver-
sterkt. Om die reden heeft Nederland behoefte 
aan ‘integere lastpakken’. Nederlanders 
moeten niet denken dat de bestuurlijke en 
ambtelijke integriteit hier zo groot is dat er 
reden is tot zelfgenoegzaamheid.

  
 
 naar: Maurice Punch, wetenschappelijk onderzoeker integriteitsvraagstukken 
 uit: De Gids 166 (2003) 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil 
nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 
 

Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  

1 Lees verder 
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Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer. 
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen Nederlands VWO kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
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   1 Tekst met vragen 
   1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 

   1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat 
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het 
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 

   2 Samenvatting 
   2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in 

de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
   2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op 

de inhoud, samenhang en formulering: 
    • Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
    • Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

    • Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 

   2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het gebruik van 
hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor woordvolgorde.  
Bij de beoordeling van spelfouten dienen schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de 
spelling van 1995 of die in overeenstemming zijn met de spelling van 2005 goed gerekend 
te worden. 
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 

voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten   - 1 

voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten   - 4 

Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
 

   2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien 
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, 
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie 
verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Tekst 1 De illusies van de kenniseconomie 
 

 1  A 

 
 2  C 

 
 3  B 

 
Maximumscore 2 

 4  De kern van een goed antwoord is: 
• De vooronderstelling dat technologische innovatie (en economische groei) automatisch leidt 

(leiden) tot toename van welzijn  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden  1  
 

 5  A 

 
Maximumscore 1 

 6  vaststelling 
 

 7  C 

 
Maximumscore 1 

 8  onderbouwing 
 
Maximumscore 1 

 9  gevolg 
 
Maximumscore 3 

 10  Voorbeelden van een goed citaat zijn: 
• “(Innovatie moet … zo luidt) de heilsboodschap” (regels 28-29) 
• “de illusie … maakbaar is” (regels 36-39) 
• “Dit vooruitgangsgeloof … gaande illusies” (regels 48-49) 
• “het bijna … het bestaan” (regels 55-57) 
• “deze illusie van een maakbare toekomst” (regel 59) 

 
per juist citaat  1  
 
Maximumscore 1 

 11  alinea 8 
 
Maximumscore 1 

 12  alinea 9 
 
Maximumscore 1 

 13  illusie 3: de illusie dat technologische vooruitgang de levenskwaliteit verhoogt 
 

 14  A 

 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 15  De kern van een goed antwoord is: 
• Door de voortschrijdende technologische vernieuwing zullen er (steeds) nieuwe materiële 

behoeften zijn / zal er (voortdurend) economische groei zijn  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden  1  
 

 16  D 

 
 17  D 

 
 18  B 

 
Maximumscore 1 

 19  “Bedrijfsleven en … te houden.” (regels 57-60) 
 
 
Tekst 2 De appel en de mand 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 22 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd. 
 
Maximumscore 1  
(definitie) 

 20  • Corruptie is een vorm van machtsmisbruik / van misbruik van vertrouwen  1  
 
Maximumscore 2  
(kenmerken Nederlandse cultuur t.a.v. corruptie en de bestrijding ervan) 

 21  • Nederlandse samenleving kent van oudsher sluipende vorm van corruptie / In Nederland 
bestaat een neiging tot ritselen en sjoemelen  1  

• Men heeft de neiging dit gesjoemel / gebrekkige normhandhaving door de vingers te zien / 
met de mantel der liefde te bedekken / te excuseren  1  
 
Maximumscore 6  
(verklarende factoren niet afdoende zijn bestaande maatregelen) 

 22  • Bestaande maatregelen bij overheid en bedrijfsleven zijn niet afdoende:  1  
• ‘systeem’ (om organisaties in de hand te hebben) ontsnapt aan controle / organisaties zijn 

(te) complex / er kunnen niet voldoende regels zijn om alle eventualiteiten te dekken  1  
• toepasbaarheid regels is beperkt / regels kunnen kleingeestig, tegenstrijdig zijn en 

onbedoelde gevolgen hebben  1  
• regels zijn aan interpretatie onderhevig / voor meerdere uitleg vatbaar  1  
• regels worden (soms / door sommigen) (vanwege de sensatie) gesaboteerd  1  
• regels worden (door mensen aan de top) (soms) terzijde geschoven (vanwege andere 

belangen)  1  
 
Maximumscore 4  
(punten waar men op moet letten) 

 23  • Punten waarop men moet letten bij de bestrijding van corruptie op systeemniveau:  1  
• het systeem (van regels) dient evenwichtig te zijn:   1  
• overdaad aan (pietluttige) regels werkt gesjoemel in de hand  1  
• er dient ruimte voor initiatief en innovaties te blijven  1  

 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 
(punten waar men zich bewust van moet zijn) 

 24   • Punten waar men zich bewust van moet zijn bij de bestrijding van corruptie op 
systeemniveau:  1  

• bestaan van mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan van corruptie (zoals de 
werking van het hellende vlak)  1  

• verschijnsel dat verwerpelijk gedrag niet altijd individueel wordt bepaald / inherent kan zijn 
aan het systeem  1  

• omstandigheid dat volmaakte systemen niet bestaan / alle systemen hun zwakke plekken 
hebben  1  
 
Maximumscore 2  
(verwachting burger)  

 25  • Verwachting burger:  1  
• openbare functionarissen en professionals handelen fatsoenlijk / zijn integer / zijn te 

vertrouwen  1  
 
Maximumscore 3 
(op welke manieren aan verwachting voldaan kan worden) 

 26  • Manieren waarop aan verwachting kan worden voldaan:  1  
 

• kritisch volgen organisaties/bedrijven/professionals/functionarissen 
of: 

• dreigen met schandalen / openbaarmaking in de media / onderzoeksjournalistiek / kritische 
houding bij de media jegens hooggeplaatsten / ‘integere lastpakken’  1  
 

• terugkerend debat over ethiek en integriteit openbaar bestuur  1  
 

 27  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting1) 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 28  Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1) 
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij 
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
 
Schematisch: 
201 - 220: 0 scorepunten aftrek; 
221 - 225: 2 scorepunten aftrek; 
226 - 230: 4 scorepunten aftrek; 
231 - 235: 6 scorepunten aftrek; 
236 - 240: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 
Bij positie 27 en 28 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de 
eventuele aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat 
bijvoorbeeld 3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 27  
een 3. Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
 

Antwoorden Deel- 
scores

noot 1 
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inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 31 mei naar Cito. 
 
 
 
 
 

Einde 
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N
ed

er
la

nd
s 20 06 

Tijdvak 2
Dinsdag 20 juni

13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 19 vragen en 
één samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Genoeg meningen 
 
 
In de tekst Genoeg meningen kan men onderscheid maken tussen drie delen.  
1 In het eerste gedeelte wordt het centrale probleem van de tekst aan de orde gesteld. 
2 In het tweede gedeelte wordt een verklarende analyse gegeven van het probleem. 
3 In het derde gedeelte wordt een mogelijke oplossing geformuleerd. 

1p 1  Bij welke alinea begint het tweede gedeelte van de tekst? 
1p 2  Bij welke alinea begint het derde gedeelte van de tekst? 

 
“Waardoor zijn er zoveel meningen en is er zo weinig resultaat?” (regels 40-41)  
In de tekst worden daar drie hoofdoorzaken voor genoemd. 

4p 3  Welke drie hoofdoorzaken zijn dat?  
Gebruik voor je totale antwoord niet meer dan 20 woorden.  
 
In alinea 2 en 3 staan twee opvattingen tegenover elkaar. 

3p 4  Welke twee opvattingen zijn dat?  
Gebruik maximaal 35 woorden.  
 
In alinea 3 staat “Het maatschappelijk debat maakt geen vorderingen, maar fragmenteert, 
polariseert en tot een conclusie komt het al helemaal niet.” (regels 36-39) 

1p 5  Welke van de onderstaande uitspraken geeft het beste weer wat er blijkens alinea 4 en 5 
onder ‘fragmenteren’ en ‘polariseren’ verstaan moet worden?  

A Onder ‘fragmenteren’ wordt verstaan dat men afgaat op eigen gedachten en gevoelens 
zonder ideologische samenhang; onder ‘polariseren’ wordt verstaan dat men vooral het 
debat opzoekt. 

B Onder ‘fragmenteren’ wordt verstaan dat men afgaat op eigen gevoelens en ideeën; onder 
‘polariseren’ wordt verstaan dat men zijn mening zo origineel mogelijk verwoordt als vorm 
van zelfexpressie. 

C Onder ‘fragmenteren’ wordt verstaan dat men niet afgaat op ideeën vanuit diverse 
maatschappelijke organisaties; onder ‘polariseren’ wordt verstaan dat columnisten een 
polemisch verbond vormen. 

D Onder ‘fragmenteren’ wordt verstaan dat men uiteenlopende ideeën baseert op de eigen 
omgeving; onder ‘polariseren’ wordt verstaan dat men voornamelijk afwijkende ideeën naar 
voren brengt. 
 
“Uit hun optreden blijkt dat een mening vooral een strikt individuele aangelegenheid is, een 
persoonlijke kwestie.” (regels 64-66)  
Uit alinea 6 kan afgeleid worden waarom deze wijze van meningsvorming te bekritiseren is.  

1p 6  Welke van onderstaande uitspraken geeft het beste weer wat het hoofdpunt van kritiek is? 
A Deze meningen hebben te veel betrekking op personen en te weinig op achtergronden.  
B Deze meningen zijn niet op argumenten gebaseerd, maar richten zich op ‘performance’. 
C Eigen gevoelens vormen een te smalle basis voor een diepgaand maatschappelijk debat. 
D Eigen gevoelens worden als algemeen geldend gepresenteerd, terwijl ze dat niet zijn.  

 
“Ze vallen niet terug op de beproefde denkschema’s van de verzuiling ...”. (regels 50-51)  
Op deze verandering in de meningsvorming wordt in alinea 6 teruggekomen.  

1p 7  Hoe wordt deze verandering in alinea 6 beoordeeld?  
A Als negatief, want volgens de tekst had er een sociologische redeneertrant in de plaats 

moeten komen van een psychologische. 
B Als negatief, want voor deze denkschema’s zijn slechts emotionele oordelen over diverse 

personen in de plaats gekomen. 
C Een beoordeling ontbreekt, want er wordt slechts geconstateerd dat deze verandering vooral 

personen betreft. 
D Zowel als positief als negatief, want het wegvallen van de verzuiling wordt enerzijds 

positief beoordeeld, maar anderzijds wordt de meningsvorming als tekortschietend 
beoordeeld. 
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1p 8  Wat wordt bedoeld met de formulering “dat de uiting van al die particuliere meningen toch 
een democratisch belang kan dienen” (regels 129-131)? 

A Op deze wijze blijven populistische politici er goed van op de hoogte welke meningen en 
opvattingen er onder de mensen in het land leven.  

B Op deze wijze is het mogelijk mensen met uiteenlopende meningen en opvattingen te 
verenigen en te verbinden aan een politieke beweging. 

C Op deze wijze krijgen de mensen die zich door het politieke bestel, al dan niet terecht, 
genegeerd voelen, de kans hun stem te laten horen.  

D Op deze wijze lukt het de gevestigde politieke partijen niet langer afwijkende meningen en 
opvattingen buiten het heersende bestel te houden. 
 
Uit alinea 11 en 12 valt af te leiden, dat de media de verschuiving van analyses en 
beschouwingen naar meningen en opinies op twee manieren versterken.  

3p 9  Welke twee manieren zijn dat?  
Gebruik maximaal 20 woorden.  
 

1p 10  Wat wordt er, blijkens de inhoud van alinea 8, bedoeld met de zinsnede “De 
democratisering van de meningsvorming keert zich in zekere zin op een belangrijk punt 
tegen zichzelf” (regels 114-116)? 
Het uiten van diverse meningen leidt juist niet tot 

A de door velen gewenste maatschappelijke veranderingen. 
B de politieke beweging met een breed gedragen ideologie. 
C een hechtere samenleving gebaseerd op één wereldbeeld. 
D visies die ook andere zaken dan de persoonlijke betreffen. 

 
1p 11  Wat is de kern van het bezwaar dat in alinea 9 tegen de democratisering van de 

meningsvorming naar voren wordt gebracht?  
A Er zullen steeds meer politici dankzij de macht van het getal aan de macht komen. 
B Het ‘volksgevoel’ zal steeds meer in de plaats komen van de mening van deskundigen. 
C Mensen met afwijkende meningen zullen steeds meer de politiek gaan overheersen. 
D Persoonlijke onlustgevoelens zullen tot collectief gedachtegoed worden omgesmeed. 

 
De maatschappelijke gevolgen van de ontzuiling zijn op twee plaatsen in de tekst 
nadrukkelijk aan de orde. In alinea 4 betreft het de individuele burgers, in alinea 10 betreft 
het de media.  

2p 12  Wat is de overeenkomst tussen beide?  
Gebruik maximaal 20 woorden.  
 
In alinea 9 worden bepaalde politici in een negatief daglicht gesteld.  

2p 13  Citeer in dit verband twee formuleringen met een bijzondere, negatieve gevoelswaarde. 
 
In alinea 12 wordt gesteld dat de media “in het postideologische tijdperk kleurloos” dreigen 
te worden. (zie regels 185-186)  

1p 14  Wat wordt daarmee bedoeld? 
In het postideologische tijdperk dreigt het gevaar dat de media  

A geen eigen maatschappelijke opvatting of maatschappelijke visie meer zullen uitdragen. 
B hun opvattingen en visies op een eentonige wijze vorm geven. 
C hun opvattingen en visies op een nietszeggende wijze vorm geven. 
D zich in hun opvattingen en visies nauwelijks meer van elkaar onderscheiden. 

 
“Meningen zijn de plaats van de feiten gaan innemen.” (regels 207-208) 

1p 15  Welke vraag uit alinea 14 geeft aan hoe de feiten weer de plaats van meningen zouden 
kunnen gaan innemen? 
 
Teksten kunnen worden onderverdeeld in uiteenzettingen, betogen en beschouwingen. 

2p 16  Tot welke tekstsoort vooral moet de tekst Genoeg meningen gerekend worden? Geef op 
basis van de inhoud van de tekst een argument bij je keuze. 
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1p 17  Welke van onderstaande zinnen A tot en met D geeft het beste de hoofdgedachte van de 
tekst Genoeg meningen weer? 

A De individualisering en de democratisering van de meningsvorming zijn te ver 
doorgeschoten en werken polariserend.  

B De intensivering van de meningsvorming leidt zelden tot politiek evenwicht, maar gaat wel 
gepaard met veel bezienswaardige levendigheid.  

C De rol van de media in het maatschappelijk debat is, gelet op de aanjagende werking, 
buitengewoon bedenkelijk.  

D Het wantrouwen waarmee journalisten gezagsdragers tegemoet treden, leidt tot onnodige 
verscherping van standpunten.  
 

1p 18  Welke van de onderstaande zinnen A tot en met D geeft het beste de aanbeveling van de 
tekst Genoeg meningen weer? 

A Benader in de media de gezagsdragers op een meer open en onbevangen wijze. 
B Bewerkstellig in het onderwijs meer aandacht voor een meer klassieke vorm van 

journalistiek.  
C Laat de media zich meer richten op feiten, analyses en achtergronden.  
D Laat in de media voldoende ruimte over voor het uiten van standpunten en opvattingen.  

 
 
De journalistiek zal nooit meer hetzelfde zijn 
 
Het feit dat de journalist niemand verantwoording verschuldigd is, was lange tijd de achilleshiel 
van onze democratie. Voor elke macht behoort er een tegenmacht te zijn. Maar wie moest de 
journalisten in de gaten houden? Wie moest tegenover de journalistiek een tegenmacht vormen? 
In elk geval niet de politici, want die zouden daar alleen maar misbruik van maken. Zo bleef ‘de 
journalistieke macht’ lange tijd zonder tegenmacht en waakhond. Dat is nu verleden tijd. De 
journalisten hebben hun waakhonden gekregen: de bloggers. Dit zijn mensen die op internet een 
logboek ('weblog' of 'blog') bijhouden met hun persoonlijke opmerkingen, waar iedereen kennis 
van kan nemen. Vaak leveren ze commentaar op de onmiddellijke actualiteit. In Amerika zijn er 
honderdduizenden blogs, en ook in Nederland en Vlaanderen groeit het aantal dagelijks. Er zit 
uiteraard heel wat kaf tussen het koren, maar onder de talrijke bloggers zitten ook lieden die veel 
meer weten over zaken waarover journalisten schrijven dan deze journalisten zelf. Deze 
deskundigen dwingen de pers om zo waarheidsgetrouw mogelijk te zijn en om hun berichtgeving 
zonodig te corrigeren. Niets kan nog vrijblijvend worden beweerd. Deze nieuwe realiteit werd de 
afgelopen weken in de Verenigde Staten duidelijk naar aanleiding van Rathergate, een zaak die 
een cesuur zal blijken te zijn in de geschiedenis van de media. Centraal staat de invloedrijke 
journalist Dan Rather. Deze presenteerde op 8 september documenten die hem door ''een zeer 
betrouwbare bron'' waren toegespeeld. Uit die documenten bleek dat president George W. Bush 
zich begin jaren '70 tijdens zijn dienstplicht in de Nationale Garde aan zijn verplichtingen had 
onttrokken. Bovendien zou hij daarbij van hogerhand zijn beschermd. De papieren waarmee 
Rather zwaaide, waren, zo hield hij de kijkers voor, officiële documenten uit die periode. Andere 
media namen dit nieuws over. Maar al een paar uur later schreven bloggers op internet dat dit 
niet waar kón zijn. Mensen die alles wisten van typemachines in de jaren '70, constateerden dat 
het lettertype op de papieren die Rather toonde, dertig jaar geleden niet bestond op typemachines. 
Ook werden er in de documenten superscripts (boven de regel geplaatste tekens) gebruikt die in 
de vroege jaren '70 in die vorm evenmin voorkwamen. 
 
naar: Paul Belien, uit: NRC Handelsblad van 7 oktober 2004 
 

 
Net als in tekst 1 wordt ook in het fragment de democratisering van de meningsvorming aan 
de orde gesteld.  

1p 19  Ondersteunt het tekstfragment de opvatting die in tekst 1 onder woorden wordt gebracht ten 
aanzien van deze democratisering van de meningsvorming? 

A Ja, want ook uit het fragment blijkt dat de meningsvorming leidt tot polarisatie.  
B Ja, want ook uit het fragment blijkt dat de meningsvorming te ver is doorgeschoten. 
C Nee, want uit het fragment blijkt dat de meningsvorming een controlerende functie kan 

hebben. 
D Nee, want uit het fragment blijkt dat de meningsvorming leidt tot vertekening van de 

werkelijkheid. 

fragment 1 
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Tekst 2 De kort-gebroekte denker 
 
 

19p 20  Maak een samenvatting in correct Nederlands van maximaal 180 woorden van de tekst  
De kort-gebroekte denker. Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor iemand 
die de oorspronkelijke tekst niet kent. Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
• welke twee levenshoudingen met elkaar worden vergeleken; 
• voor welke levenshouding gekozen wordt; 
• welke analyse van de twee levenshoudingen aan deze keuze ten grondslag ligt. 
 
 
 
 

Einde 
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Tekst 1 Genoeg meningen 
 
 

 1  De meningsvorming in Nederland is de 
afgelopen jaren zo hevig en heftig van aard, 
dat de feiten, analyses en achtergronden erbij 
inschieten. Over van alles en nog wat moet 
een mening worden geformuleerd en een ge-5 

beurtenis is pas een echte gebeurtenis als er 
in een talkshow een twistgesprek over wordt 
gevoerd. De meningenstrijd kent zijn eigen 
dynamiek: de meningen roepen tegen-
meningen op en voordat je het weet, vergeten 10 

de debaters alles om zich heen en gaat het 
debat over de debaters, en niet over de zaak 
zelf. 

 2  Nu kun je aanvoeren dat deze vloed van 
meningen veroorzaakt en ook gerechtvaardigd 15 

wordt door de turbulente tijden die we door-
maken. Die roepen nu eenmaal om menings-
vorming en standpuntbepaling. Du choc des 
opinions jaillit la vérité. Het is een mooi 
spreekwoord, en misschien zijn er wel men-20 

sen die inderdaad geloven dat uit de botsing 
der meningen vanzelf een oplossing voort-
komt, bijvoorbeeld op grond van een half-
begrepen idee over de onbereikbaarheid van 
objectiviteit, of met de vage notie in het 25 

achterhoofd dat de feitelijke werkelijkheid 
alleen maar bestaat dankzij de opvattingen 
die de mensen erover hebben. Fenomenologie 
van lik-m’n-vestje en voor het maatschappe-
lijk debat geen bruikbaar uitgangspunt. 30 

 3  Wie de opiniepagina’s leest, de talkshows 
volgt en naar de praatradio luistert, komt al 
snel tot een andere conclusie: al die stand-
punten, al die mensen die door elkaar heen 
praten – het levert vaak geen inzicht, maar 35 

eerder verwarring op. Het maatschappelijk 
debat maakt geen vorderingen, maar frag-
menteert, polariseert en tot een conclusie 
komt het al helemaal niet. 

 4  Hoe komt dat? Waardoor zijn er zoveel 40 

meningen en is er zo weinig resultaat? Het 
lijkt me dat dit allereerst komt door de indivi-
dualisering van de meningsvorming. Nu 
kerken, politieke partijen en andere maat-
schappelijke organisaties er steeds minder in 45 

slagen hun kijk op de wereld ingang te doen 
vinden, doen de burgers het zonder de samen-
hangende wereldbeschouwing die bij zo’n 
overtuiging hoort. Ze willen het graag zelf 
uitzoeken. Ze vallen niet terug op de be-50 

proefde denkschema’s van de verzuiling, 
maar gaan af op hun eigen gevoelens en sym-
pathieën. Omdat die gevoelens en voorkeuren 
minder georganiseerd zijn dan vroeger en 
niet, zoals voorheen, in een helder systeem 55 

ondergebracht, is de meningsvorming nu 
persoonlijker, emotioneler en valt die veelal 
samen met de eigen belevingswereld. 

 5  Natuurlijk zijn er bakens in deze zee van 
meningen: een leger van freelance opinie-60 

makers, columnisten en talkshowgasten biedt 
in de media zijn kijk op de werkelijkheid aan. 
Maar ook zij opereren op persoonlijke titel. 
Uit hun optreden blijkt dat een mening vooral 
een strikt individuele aangelegenheid is, een 65 

persoonlijke kwestie. Een vorm van zelf-
expressie dus, het liefst origineel verwoord. 
Meningen veroorzaken tegenmeningen en een 
opiniemaker die zich van harte aansluit bij 
een vorige spreker, is een zeer zeldzame ver-70 

schijning. Wie veel columns leest, kent dat 
verschijnsel. De meeste columnisten zijn 
vooral met elkaar in debat en vormen zo een 
constellatie, die de socioloog Bram Kempers 
eens een ‘polemisch verbond’ heeft genoemd: 75 

een groep van tegenstrevers die op elkaar is 
aangewezen om het vak te kunnen uitoefenen. 

 6  De individualisering van de menings-
vorming wordt nog eens versterkt, doordat 
die meningen doorgaans over personen gaan. 80 

Structuren en onderliggende maatschappe-
lijke ontwikkelingen zijn veel minder toegan-
kelijk en krijgen daardoor minder aandacht. 
In plaats daarvan wordt er naar hartelust 
gepsychologiseerd, gaan oprispingen de 85 

plaats van argumenten innemen en worden 
politici niet op hun denkbeelden, maar op hun 
performance afgerekend. De individualisering 
van de meningsvorming leidt dus tot een per-
soonlijk en smal maatschappelijk debat. Dat 90 

de debaters zich niet meer laten leiden door 
een ideologie is een winstpunt, maar er zou 
pas echt vooruitgang zijn geboekt als zij 
vervolgens hadden gekozen voor een sociolo-
gische in plaats van een psychologische 95 

invalshoek. Voor een maatschappelijk debat 
vormen de eigen beleving en het persoonlijke 
gevoel een uitgangspunt van beperkte waarde. 
Als die vervolgens ook nog eens verabsolu-
teerd worden, zijn de gevolgen desastreus. 100 

 7  Ook de democratisering van de menings-
vorming vormt een oorzaak van de overvloed 
aan meningen. Het gaat hier om de emancipa-
tie van het volksgevoel. Je hoeft geen profes-
sor meer te zijn om een mening te hebben en 105 

een mening gebaseerd op wetenschappelijke 
waarneming is nu evenveel waard als een 
mening die op een verzameling indrukken 
berust. Op internet, bijvoorbeeld, heeft 
iedereen een potentieel miljoenenpubliek, en 110 

dat blijkt een krachtige stimulans voor het 
ventileren van opvattingen over de meest 
uiteenlopende kwesties. 

 8  De democratisering van de menings-
vorming keert zich in zekere zin op een 115 

belangrijk punt tegen zichzelf: omdat het 
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ventileren van meningen in het algemeen 
buiten de gevestigde partijen en organisaties 
plaatsvindt, is de kans dat dit ook maatschap-
pelijke consequenties heeft, immers niet erg 120 

groot. Dat soort meningen is vaak te veel 
verbonden met een enkele kwestie en is te 
veel het product van een geïndividualiseerd 
wereldbeeld. De wereld verander je niet met 
een particuliere mening. Daar is meer voor 125 

nodig: een plan, medestanders, een beweging. 
Dat wordt achter de personal computer wel 
eens vergeten. 

 9  Dat neemt niet weg, dat de uiting van al 
die particuliere meningen toch een democra-130 

tisch belang kan dienen, zeker als die door de 
gevestigde politieke partijen – of door de pers 
– volstrekt genegeerd worden. Recentelijk 
stonden nieuwkomers in de politiek in de 
belangstelling die zulke meningen verzame-135 

len en velen tot het inzicht brengen dat hun 
persoonlijke onlustgevoelens wel degelijk 
ook als een invloedrijke mening kunnen 
gelden – via de macht van het getal. In het 
huidige postideologische tijdperk zullen we 140 

dat vaker gaan zien: politieke entrepreneurs 
die als opkopers van loslopende meningen 
optreden en die deze omsmeden tot collectief 
gedachtegoed. Tot voor kort slaagden de 
gevestigde partijen er redelijk in afwijkende 145 

meningen buiten het bestel te houden, maar 
populisten hebben laten zien hoe ‘inbraak-
gevoelig’ dat bestel kan zijn.  

 10  Al eerder noemde ik de media. Zij vormen 
het belangrijkste platform van de menings-150 

vorming, maar ze vervullen daarin tegelijker-
tijd ook een aanjagende rol. Feiten worden op 
het televisiescherm over het algemeen saai 
gevonden. Bij feiten lopen de kijkers weg. 
Feiten moet je interpreteren, inbedden in een 155 

context die ze betekenis geeft. Dat is niet ge-
makkelijk, zeker niet als de gebeurtenissen 
verwarrend zijn of veel emoties oproepen. 
Ook de media hebben, net als de lezers en de 
kijkers, te maken met de ontzuiling1). Bij de 160 

interpretatie en duiding zijn de vertrouwde 
denkschema’s niet meer beschikbaar, dus 
waar is het houvast? Wat is het criterium? 

 11  In de journalistiek zijn voor dit probleem 
twee bedenkelijke oplossingen bedacht. De 165 

eerste is het georganiseerde wantrouwen in 
het gezag. In een interview met een gezags-
drager gaat de interviewer veelal uit van 
misleiding of bedrog door die autoriteit, de  

geïnterviewde bereidt zich voor op een ge-170 

vecht waarin de interviewer de beste kansen 
heeft. Gevolg: een geprikkelde, polemische 
stemming, een klimaat waarin politieke 
kwesties snel persoonlijke kwesties worden 
en waarin opinies en beeldvorming de toon 175 

aangeven. Het is hier gelukkig nog niet zo erg 
als in de Verenigde Staten. Toch zijn ook op 
de Nederlandse televisieschermen daarvan al 
voorbeelden te zien: wie regelmatig praat-
programma’s en actualiteitenrubrieken volgt, 180 

weet welke kant het kan uitgaan. 
 12  Die verschuiving naar meningen en 

opinies wordt nog versterkt door een tweede 
strategie. Om te voorkomen dat de krant of 
het actualiteitenprogramma in het post-185 

ideologische tijdperk kleurloos zou worden, 
is er heel wat ruimte gereserveerd voor 
buitenstaanders die op persoonlijke titel hun 
mening over de wereld geven. Zo zijn er 
gesproken en geschreven columns, opinie-190 

pagina’s, ingezonden brieven, discussiefora 
op de website, interviews en twistgesprekken. 
Die remedie is door vrijwel alle media om-
helsd, met als gevolg dat je geen pagina kunt 
omslaan, geen radio of televisie kunt aanzet-195 

ten, of je stuit wel op iemand die zijn mening 
geeft.  

 13  Het moge duidelijk zijn: de intensivering 
van de meningsvorming leidt niet tot meer 
inzicht. Integendeel, de persoonlijke toon die 200 

in veel commentaren doorklinkt, werkt 
polariserend en het geïndividualiseerde 
perspectief van de meningsvormers vormt 
geen bijdrage aan het vinden van oplossingen. 
Dat is jammer, want ooit leefde het idee dat 205 

uit de botsing der meningen juist iets goeds 
zou voortkomen. Meningen zijn de plaats van 
de feiten gaan innemen. Klassieke journalis-
tieke taken als beschrijving, analyse en ver-
klaring verliezen het van vlot geformuleerde 210 

meningen en opinies. 
 14  Wat is eraan te doen? Een verbod op 

publieke meningsvorming? Dat is natuurlijk 
een absurde gedachte. Maar zouden er mis-
schien iets minder door elkaar kakelende 215 

studiogasten kunnen komen? Wat minder 
straatinterviews? Wat minder columns waarin 
de persoonlijke ervaring wordt uitvergroot tot 
de maat van alle dingen? Wat meer mensen 
die mogen uitpraten? En zou er af en toe een 220 

journalist mogen uitzoeken hoe het werkelijk 
zit? Dan komen die meningen later wel.

 
 naar: Warna Oosterbaan (socioloog en redacteur van NRC, bijzonder hoogleraar journalistiek 
 en samenleving aan de Erasmus Universiteit) 
 uit: NRC Handelsblad, 23 december 2004 
 
ontzuiling: een einde maken aan het verschijnsel dat de maatschappij uiteenvalt in scherp gescheiden 
kerkelijk-politieke belangengroepen, het verdwijnen van de verzuiling 
 

noot 1 
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Tekst 2  
 

De kort-gebroekte denker 
 

 1  Brieven van lezers zijn zelden complimen-
teus. Maar soms krijg je van een boze lezer 
een sarcastische reactie waar je toch iets mee 
kan: “Geachte heer Hilhorst, ik ken u als wat 
ik noem een kort-gebroekte denker, maar in 
uw laatste column bereikt u nieuwe hoogten in 
het positief filosoferen.”  

 2  Kort-gebroekt. U kent dat type nog wel van 
vroeger: van die jongens die thuis uren achter-
een schaakpartijen zaten na te spelen uit een 
boekje. Zondags ging zo’n knul met zijn 
ouders mee op familiebezoek. Als hij een 
meisje zag, kreeg hij een kleur en ook als het 
regende, droeg hij sandalen en een korte 
broek. Wereldvreemd als hij was, bekeek hij 
alles en iedereen even onschuldig. De onbe-
vangen blik van die kort-gebroekte jongeman 
van weleer spreekt mij nu juist aan, misschien 
heb ik wel iets van zo’n jongen; in elk geval 
vind ik het “kort-gebroekte” denken wel 
sympathiek.  

 3  De column waaraan deze lezer aanstoot  
had genomen, ging over de onvindbare massa-
vernietigingswapens in Irak. Dat dictator 
Saddam de wapeninspecteurs tegenwerkte en 
op een dwaalspoor probeerde te zetten, leek 
het bewijs bij uitstek dat hij iets te verbergen 
had. Niemand kwam op het idee dat hij geen 
wapens wilde verbergen, maar zijn eigen 
zwakte. Het Westen was slachtoffer van eigen 
wantrouwen. Die conclusie schoot de bewuste 
lezer in het verkeerde keelgat. Naïevelingen 
als ik wilden het Kwaad (met hoofdletter) niet 
onder ogen zien maar tegen beter weten in 
geloven in de Goedheid van de Mens.  

 4  Gelukkig was mijn streven bescheidener. Ik 
wilde slechts de blinde vlek van het cynisme 
blootleggen. Cynici (ze noemen zich meestal 
realisten) voelen zich superieur aan hun naïeve 
medemens. Zij durven de rauwe werkelijkheid 
in al haar slechtheid onder ogen te zien. Zij 
laten zich niet misleiden door goede bedoe-
lingen en goedkope beloften. Zij durven achter 
de maskers te kijken. Ze weten zelfs al wat 
daar te zien is. Achter de schone schijn ligt 
een wereld die wordt geregeerd door lage 
motieven, zoals honger naar macht.  

 5  Deze rauwe blik oogt kritisch, maar is dat 
niet. Dat houdt verband met fundamentele 
problemen die deze meedogenloze blik met 
zich meebrengt. Een van die bezwaren is dat 
de cynicus denkt te weten wat er achter de 
maskers ligt. Hij kent ‘het wezen’ van de 
wereld: slechtheid. Tegenover de ene voor-
ingenomenheid (de mens is goed) plaatsen 

cynici een andere, even grote vooringenomen-
heid (de mens is slecht). Wie al weet wat er 
achter de maskers ligt, hoeft ook niet meer 
goed te kijken. Wat de zwartkijkers overal in 
de wereld zien, is dan ook de projectie van hun 
eigen vooronderstelling. De mens is slecht, 
alles wat goed oogt, is een dwaalspoor. Het is 
een dun laagje vernis dat een verrotte wereld 
aan het oog onttrekt.  

 6  Je kunt cynisme zien als een dwangmatige 
poging om de wereld in één schema te passen. 
Er zijn gruweldaden die in geen enkel wereld-
beeld passen. De enige manier om je beeld van 
de wereld coherent te houden is om het aan te 
passen aan die gruwelijkheden, zodat het 
schema weer klopt. Auschwitz, de genocide in 
Rwanda en Marc Dutroux zijn volgens dit 
nieuwe schema ‘de essentie’ van de wereld-
geschiedenis. De rest is franje.  

 7  In het BBC-programma Bystanders werd 
deze manier van denken schrijnend geïllu-
streerd. Het ging over mensen die getuige 
waren van een misdaad. Een van de geïnter-
viewden was onmiskenbaar een held. Hij had 
zijn buurvrouw gered, die door mannen was 
bestolen en vervolgens was vastgebonden op 
een stoel. Daarna was het huis in brand gesto-
ken. De buurman trapte de deur in en redde de 
vrouw van een gruwelijke dood. Hij kreeg er 
een medaille voor. Maar de man die in het 
programma optrad, zag er niet uit als een held. 
Hij was gebroken. “I've seen Evil in the face”, 
zei hij. Voor hem was de wereld een oord 
geworden waar de ellende domineert, aan het 
oog onttrokken door schone schijn. Maar 
waarom zouden alleen getraumatiseerde 
mensen een juiste blik op de werkelijkheid 
hebben? 

 8  De cynische blik, die uiteindelijk alles tot 
ellende herleidt, faalt door eenzijdigheid. Dat 
brengt mij op een ander bezwaar tegen deze 
houding. Doordat de cynicus iedereen van 
slechtheid verdenkt, hoeft hij niet meer na te 
denken: hij weet toch al hoe het zit.  

 9  De cynicus heeft bijvoorbeeld het idee dat 
je een politicus nooit op zijn woorden kunt 
vertrouwen. In zijn anti-utopie 1984 beschreef 
Orwell hoe de taal kan worden gemanipuleerd; 
hij noemt het Newspeak. In deze roman komt 
een Ministerie van Waarheid voor waar 
leugens worden gefabriceerd. En het Ministe-
rie van Vrede richt zich op oorlog. Woorden 
als waarheid en vrede worden zo betekenis-
loos. Een moderne variant van Orwells taal-
ontmaskering is het cynische oordeel dat alle 
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politici liegen. De cynici vergeten echter dat 
ze zo ook de woorden van de oppositie 
afserveren als mooipraterij die slechts machts-
honger maskeert. Cynisme slaat dus de grond 
onder kritiek weg.  

 10  De cynische blik op de wereld is populair 
geworden door een ongezonde wisselwerking 
tussen media en politiek. Onlangs hield de 
voorzitter van de BBC, Grade, een fel betoog 
tegen het oprukkend cynisme in de politieke 
verslaggeving. De houding van sommige 
journalisten lijkt te zijn: politici liegen altijd. 
Grade maakt een onderscheid tussen scepsis en 
cynisme. Het eerste is wantrouwen dat voort-
komt uit een liefde voor de waarheid. Het 
tweede is een zelfingenomen wantrouwen, 
waarbij de journalist veronderstelt dat hij de 
waarheid toch al kent. “Cynisme kan het 
denken uitschakelen en de waarheid blokke-
ren.” Deze cynische antihouding valt in goede 
aarde bij veel krantenlezers, want mensen 
willen niet worden verrast, maar worden 
bevestigd in hun mening: “Zie je wel. Het zijn 
allemaal leugenaars.” 

 11  Kort-gebroekte denkers keren zich tegen 
deze kortzichtigheid. Zij willen politici niet 
over één kam scheren, ze proberen juist het 
kleine verschil te zien. Waarom is het ene 
alternatief net iets wenselijker, of net iets 
minder onwenselijk dan het andere? De 
cynicus daarentegen kan relevante verschillen 
niet benoemen, die denkt uitsluitend in sche-
ma’s. Wie in systemen denkt, of categorieën, 
is vatbaar voor wreedheid, is geneigd over 
details heen te stappen. En al snel zal blijken 
dat de individuele mens zo’n detail is.  

 12  Kort-gebroekte denkers proberen juist 
betekenisvolle details te ontwaren. Kort-
gebroekt denken is echter niet het tegendeel 
van cynisme. Dat zou het pas zijn als het 
geloof in de slechtheid van de wereld werd 
ingeruild voor het geloof in de goedheid van 
de mensheid. Hoe radicaal het onderscheid ook 
mag lijken, voor mij is de manier van denken 
hetzelfde. Een manier van denken zonder oog 
voor detail. Daarom vind ik die definitie van 
optimisten en pessimisten ook zo mooi: 
“Optimisten geloven dat dit de beste van alle 
werelden is en pessimisten vrezen dat dat waar 
is.” Ik wil juist af van de vooringenomenheid 
van zowel pessimisten als optimisten. Je kunt 
namelijk ‘de wereld’ niet met één leus afdoen-
de karakteriseren, het wezenlijke van ‘het 

bestaan’ is niet onder één noemer te brengen. 
En juist omdat er geen ‘essentie’ van de 
wereld is, komt het erop aan om goed te kijken 
en precies te oordelen.  

 13  Om dat kleine verschil, het detail, te zien, 
is onbevangenheid onontbeerlijk. En naar die 
onbevangen blik streeft de kort-gebroekte 
denker. Hij, of zij natuurlijk, wil zich graag 
door de werkelijkheid laten verrassen. Hij wil 
niet worden bevestigd in zijn mening, maar 
probeert open te staan voor het tegendeel. Hij 
onderzoekt dan ook wat niet strookt met de 
eigen vooronderstellingen.  

 14  Als voorbeeld neem ik een verklaring van 
de Amerikaanse regering, niet al te lang na de 
Amerikaanse verovering van Irak. Daarin was 
te lezen dat een inval in buurland Iran om daar 
een kernwapenprogramma te verhinderen “nu 
niet op de agenda stond van het Witte Huis”. 
Een cynicus zou zeggen: ik weet genoeg, dat 
gaat weer mis, de Amerikaanse machtshonger 
slaat weer toe. Kort-gebroekte denkers weten 
daarentegen nooit genoeg.  

 15  Nu is beter oordelen niet alleen een kwestie 
van meer weten. Te vaak weten mensen al wat 
ze vinden en moeten ze er alleen nog even de 
argumenten bij zoeken. Het gaat ook om een 
kritische houding ten aanzien van de feiten. 
Daarvoor is zelfreflectie onontbeerlijk, als 
tegenwicht tegen sentimenten die je oordeel 
kleuren. Volgens filosoof Blackburn worden 
veel argumentaties overtuigend gevonden, 
omdat ze appelleren aan diepe emoties die we 
hebben. Schuldgevoel is zo’n emotie. Haat of 
anti-Amerikanisme ook.  

 16  De beste manier om die verleiding te weer-
staan is zoeken naar argumenten die de eigen 
intuïtie weerspreken. De angst voor manipu-
latie moet niet omslaan in onwil om te luiste-
ren naar wat een tegenstander zegt. Toegepast 
op bovenstaand voorbeeld: welke aanwijzin-
gen zijn er precies voor dat de Amerikaanse 
regering iets achterhoudt? Welke argumenten 
hebben wij om wel of niet aan te nemen dat 
haar zorg om het Iraanse kernwapenprogram-
ma terecht is?  

 17  De kunst van het politieke oordeel schuilt 
niet in slogans (geen enkele politicus deugt), 
maar in het ontwaren van het kleine verschil. 
Of om het anders te zeggen en de brieven-
schrijver met zijn voorkeur voor grote woor-
den enigszins tegemoet te komen: de duivel 
schuilt in de details.

 
         naar: Pieter Hilhorst 

 uit: de Volkskrant, 19 februari 2005 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil 
nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 

Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  

1 Lees verder 
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer. 
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen Nederlands VWO kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
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   1 Tekst met vragen 
   1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 

   1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat 
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het 
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 

   2 Samenvatting 
   2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in 

de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
   2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op 

de inhoud, samenhang en formulering: 
    • Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
    • Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

    • Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 

   2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het gebruik van 
hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor woordvolgorde.  
Bij de beoordeling van spelfouten dienen schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de 
spelling van 1995 of die in overeenstemming zijn met de spelling van 2005 goed gerekend 
te worden.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 

voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten   - 1 

voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten   - 4 

Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
 

   2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien 
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, 
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie 
verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Tekst 1 Genoeg meningen 
 
Maximumscore 1 

 1  alinea 4 
 
Maximumscore 1 

 2  alinea 14 
 
Maximumscore 4 

 3  De kern van een goed antwoord is (drie van de volgende): 
• de individualisering van de meningsvorming 
• de democratisering van de meningsvorming 
• de (aanjagende) rol van de media 
• de intensivering van de meningsvorming 

 
per juiste hoofdoorzaak  1  
 

• een volledig goed antwoord, in totaal niet langer dan 20 woorden  1  
 
Maximumscore 3 

 4  De kern van een goed antwoord is: 
• De opvatting dat het uiten van zoveel mogelijk meningen tot een oplossing leidt / dat uit de 

botsing der meningen vanzelf een oplossing naar voren komt  1  
• De mening dat het uiten van al deze meningen alleen maar tot verwarring leidt (en niet tot 

een conclusie)  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden  1  
 

 5  A 

 
 6  C 

 
 7  D 

 
 8  C 

 
Maximumscore 3 

 9  De kern van een goed antwoord is: 
• door het (georganiseerde) wantrouwen in het gezag   1  
• door ‘buitenstaanders’ gelegenheid te geven hun persoonlijke mening te geven  1  

 
• een volledig goed antwoord, in totaal niet langer dan 20 woorden  1  

 
 10  A 

 
 11  D 

 
 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 12  De kern van een goed antwoord is: 
• Bij het vormen van een mening / Bij het interpreteren/volgen van feiten en gebeurtenissen 

ontbreken/ontbreekt vaste schema’s / een houvast / een systematiek / een samenhangend 
wereldbeeld  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden  1  
 
Maximumscore 2 

 13  Voorbeelden van een juist citaat zijn (twee van de volgende): 
• “politieke entrepreneurs” (regel 141) 
• “opkopers (van loslopende meningen)” (regel 142) 
• “populisten” (regel 147) 

 
per juist citaat  1  
 

 14  A 

 
Maximumscore 1 

 15  “En zou er af en toe een journalist mogen uitzoeken hoe het werkelijk zit?”(regels 220-222) 
 
Maximumscore 2 

 16  Voorbeelden van een goed antwoord zijn (één van de volgende): 
• Een betoog: want de schrijver beargumenteert dat de vloed aan meningen niet bijdraagt aan 

oplossingen. 
• Een beschouwing: want de schrijver laat ons nadenken over het geringe resultaat van al die 

meningsvorming. 
• Een combinatie van betoog en beschouwing: want (combinatie van argumenten hierboven). 

 
Opmerking 1 
Antwoorden die de tekst primair als uiteenzetting typeren, moeten fout gerekend worden. 
Opmerking 2 
Wanneer een kandidaat een tekstsoort noemt zonder de bijbehorende juiste uitleg, 0 punten 
toekennen. 
 

 17  A 

 
 18  C 

 
 19  C 

 
Tekst 2 De kort-gebroekte denker 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd. 
 
Maximumscore 1 
(twee levenshoudingen) 

 20  Met elkaar vergeleken worden de houding van de cynicus en de houding van de onbevangen 
denker / de kort-gebroekte denker / het cynisme en de onbevangenheid. / Cynisme en 
onbevangenheid zijn twee (sterk) verschillende levenshoudingen  1  
 
Maximumscore 1 
(keuze) 

 21  Er wordt gekozen voor de tweede levenshouding / voor onbevangenheid. / De tweede 
levenshouding / Onbevangenheid verdient de voorkeur  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 
(analyse cynisme / cynicus)  

 22  • De cynicus heeft een blinde vlek  1  
• Hij voelt zich superieur aan zijn naïeve medemens  1  
• Hij durft (namelijk) de werkelijkheid in al haar slechtheid onder ogen te zien / Hij denkt 

(namelijk) te weten hoe de wereld is: slecht  1  
 
Maximumscore 4 

 23  (vervolg analyse cynisme / cynicus) 
• De cynicus bezit (evenals de optimist) een grote vooringenomenheid  1  
• Hij doet een dwangmatige poging om de wereld in één schema te passen  1  
• Door zijn eenzijdig negatieve levensvisie / Doordat hij iedereen van slechtheid verdenkt,  1  
• hoeft hij niet meer na te denken / kan hij het denken uitschakelen  1  

 
Maximumscore 4  
(analyse onbevangen denken / onbevangen denker)  

 24  • De onbevangen / kort-gebroekte denker daarentegen  1  
• probeert (juist) het kleine verschil / de details / de nuance te zien  1  
• Voor hem is het wezenlijke van het bestaan niet onder één noemer te brengen / Hij denkt 

niet in schema’s  1  
• Daarom komt het er voor hem opaan, goed te kijken en precies te oordelen  1  

 
Maximumscore 3 
(vervolg analyse onbevangen denken / onbevangen denker)  

 25  • Hij streeft naar een onbevangen blik / wil zich door de werkelijkheid laten verrassen  1  
• Hij zoekt geen bevestiging van het eigen standpunt  1  
• maar probeert open te staan voor het tegendeel / maar onderzoekt vooral wat ingaat tegen 

zijn eigen vooronderstellingen  1  
 
Maximumscore 3 
(vervolg analyse onbevangen denken / onbevangen denker) 

 26  • Hij staat kritisch tegenover feiten   1  
• en tegenover zichzelf / de eigen emoties / de eigen intuïtie  1  
• en luistert naar zijn tegenstander  1  

 
 27   Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 

samenvatting1) 
   Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 

totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 28   Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1) 
   Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden 

afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij 
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
 
 
 
Bij positie 27 en 28 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de 
eventuele aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat 
bijvoorbeeld 3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 27  
een 3. Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
 

Antwoorden Deel- 
scores

noot 1 
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Schematisch: 
180 - 198: 0 scorepunten aftrek; 
199 - 203: 2 scorepunten aftrek; 
204 - 208: 4 scorepunten aftrek; 
209 - 213: 6 scorepunten aftrek; 
214 - 218: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 
 
 
 

Einde 
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Tijdvak 1
Dinsdag 24 mei

13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 21 vragen en 
één samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 De sublieme sigaret 
 
 
De tekst De sublieme sigaret kan in de volgende, kleinere tekstdelen worden opgesplitst: 
deel 1: alinea 1 en 2; 
deel 2: alinea 3; 
deel 3: alinea 4 en 5; 
deel 4: alinea 6 tot en met 11; 
deel 5: alinea 12; 
deel 6: alinea 13. 

1p 1  Welke functie heeft deel 1 ten opzichte van het vervolg van de tekst?  
Deel 1, alinea 1 en 2, 

A beschrijft van het tekstonderwerp de historische achtergrond. 
B geeft bij wijze van inleiding een probleemschets. 
C plaats een belangrijke conclusie voorop. 
D vermeldt de directe aanleiding voor het schrijven van het artikel. 

 
1p 2  Wat is de belangrijkste functie van deel 2 binnen het geheel van de tekst?  

Deel 2, alinea 3, 
A bevat een centrale vraagstelling. 
B geeft een verklaring bij deel 1. 
C noemt de gevolgen van het gestelde uit de inleiding. 
D schetst een voorbehoud bij deel 1. 

 
1p 3  Wat is de belangrijkste functie van deel 3 binnen het geheel van de tekst?  

Deel 3, alinea 4 en 5, 
A formuleert een probleemstelling. 
B geeft een essentiële verklaring bij het voorafgaande. 
C is een nadere uitwerking van het voorafgaande.  
D noemt een belangrijk gevolg.  

 
1p 4  Wat is de belangrijkste functie van deel 4 binnen het geheel van de tekst?  

Deel 4, alinea 6 tot en met 11, 
A beschrijft een reeks standpunten van buitenstaanders. 
B bevat een opsomming van de kwalijke aspecten van het roken. 
C geeft een analyse van de betekenis van het roken. 
D vormt een reeks argumenten voor een eerder getrokken conclusie. 

 
1p 5  Wat is de belangrijkste functie van deel 5 binnen het geheel van de tekst?  

Deel 5, alinea 12, 
A bevat een deel van een opsomming en stelt de belangrijkste vragen. 
B geeft een nadere analyse en beschrijft een persoonlijke stellingname. 
C noemt een belangrijk gevolg en formuleert de belangrijkste kritiek. 
D trekt een belangrijke conclusie en somt daarbij de belangrijkste argumenten op. 

 
1p 6  Wat is de belangrijkste functie van deel 6 ten opzichte van de rest van de tekst?  

Deel 6, alinea 13, is vooral 
A anekdotisch. 
B concluderend. 
C samenvattend. 
D waarschuwend. 

 
1p 7  Bij welke tekstsoort kan de tekst De sublieme sigaret, gelet op de intentie van deze tekst, 

het beste worden ingedeeld?  
A de beschouwing 
B de uiteenzetting 
C het betoog 
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“Vanwaar die buitensporige onverdraagzaamheid jegens de roker?” (regels 42-43)  
1p 8  Hoe zou Richard Klein (zie alinea 4) deze vraag beantwoorden?  

Het anti-rookbeleid van de overheid is ingegeven door de zucht 
A tot het aan banden leggen van de vrijheden van de burgers. 
B tot het bestrijden van de altijd aanwezig veronderstelde ondeugd. 
C tot het bevorderen van de immer bedreigde gezondheid van de bevolking. 
D tot het geldelijk profiteren van tekortkomingen van de ingezetenen. 

 
1p 9  Hoe wordt het optreden van de overheid, gelet op alinea 5, gekarakteriseerd?  

A Als achterdochtig. 
B Als hypocriet. 
C Als overbezorgd. 
D Als slim. 

 
2p 10  Welke elementen worden in ‘het sublieme’ met elkaar verenigd? Noem uit de tekst vier 

woordparen van tegengestelde begrippen waarmee het begrip ‘subliem’ wordt verhelderd.  
 

1p 11  Wat is, volgens deze tekst, voor de mens de belangrijkste functie van ‘het sublieme’?  
A Het sublieme brengt de mens tot inkeer. 
B Het sublieme leidt tot schoonheid. 
C Het sublieme maakt het leven leefbaar. 
D Het sublieme zorgt voor ontspanning. 

 
“Je kunt het rookgedrag ook vanuit filosofisch oogpunt bekijken.” (regels 161-162) 

1p 12  Welke van onderstaande beweringen sluit het beste aan bij dit filosofisch oogpunt?  
A De mens kan zich niet onttrekken aan het kwade. 
B Een verbod op roken is in essentie van religieuze aard. 
C Het onderscheid tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ brengt de mens tot tegenstrijdig gedrag. 
D Van wat verboden wordt, gaat een zekere verleiding uit. 

 
“Zo zet de beschikbaarheid van het kwaad aan tot het kwaad, zeker als die een verlokking – 
kennis! genot! – in zicht draagt.” (regels 181-183) 
Stel, je bent het als lezer niet met deze bewering eens.  

1p 13  Welk kritisch commentaar is dan het meest relevant?  
De schrijver 

A hanteert een cirkelredenering. 
B maakt een overhaaste generalisatie. 
C ontduikt de bewijslast. 
D vertekent een standpunt. 

 
In de regels 198-199 is sprake van “de ideologie achter het rookverbod”.  

2p 14  Geef in eigen bewoordingen weer welke opvatting achter dit rookverbod schuilgaat. 
Gebruik maximaal 15 woorden. 
 
“een leven zonder het sublieme is ondraaglijk” (regels 207-208) 

1p 15  Op welk soort argumenten is deze stelling het minst gebaseerd in deze tekst?  
A Op feiten. 
B Op geloof. 
C Op gezag. 
D Op intuïtie. 

 
1p 16  Welke van onderstaande beweringen omschrijft, gelet op de hele tekst, het beste het 

standpunt van de auteur met betrekking tot het roken?  
Roken moet mogen, 

A want het geeft het leven betekenis. 
B want het helpt het leven aan te kunnen. 
C want het leven is toch eindig. 
D want verstandig leven is onverstandig. 
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1p 17  Wat is de strekking van de slotzin: “En, met verwijzing naar de waarschuwing op de 
nieuwste sigarettenpakjes: niet alleen roken is dodelijk, het leven zelf is dodelijk”?  

A Gezondheid en daarmee samenhangend geluk zijn relatieve begrippen. 
B Het volgen van gezondheidsaanwijzingen leidt nauwelijks tot een langer leven. 
C Voorschriften voor gezond leven worden onvoldoende streng gehandhaafd. 
D Waarschuwingen tegen het roken zijn niet anders dan waarschuwingen tegen het leven. 

 
3p 18  Beredeneer dat voorlichting over de gevaren van roken een averechts effect kan hebben. 

Gebruik maximaal 40 woorden. 
 
 
 
Er komt een verdriet naar boven dat me verbijstert. Ik stel me voor dat op allerlei plaatsen 
in het land mensen in zaaltjes verwoede pogingen doen van het roken af te komen. Ik besef 
dat de tevreden roker niet bestaat … Geurtz zegt het meermalen: “Een gelukkige verslaafde 
bestaat niet, dat is een contradictio in terminis. Leven met je verslaving? Dat is leren leven 
met ongelukkig zijn.” 
 
naar: Xandra Schutte, een fragment uit Nooit meer roken  
uit: De Groene Amsterdammer, 7 januari 1998  
 

2p 19  Welke vooronderstelling uit de tekst De sublieme sigaret wordt door bovenstaand fragment 
afgezwakt?  
Gebruik maximaal 10 woorden. 
 
 
 
O, DIE RECLAME! 
 
In Vrij Nederland van 10 augustus 2002 wordt, zonder dat tabaksmerken worden genoemd, 
zeer kwaadaardige redactionele tabakspropaganda bedreven. In een artikel dat de 
hoofdredactrice Xandra Schutte heeft geschreven, genaamd De Sublieme Sigaret, wordt het 
roken van sigaretten opgehemeld en verheerlijkt. (…) De rokers zijn o zo zielig, het gaat 
hier de Amerikaanse kant op en mensen die tegen roken zijn, zijn fanatici. Beter een verkort 
hedonistisch leven dan een leven zonder te kunnen genieten (in dit geval van het roken). Ik 
weet wel dat mijn moeder mede door het roken in december 2001 is overleden en dat ze 
daarvoor vele jaren ziek is geweest: hartproblemen en rokersbenen. Ze kon nauwelijks 
lopen en het deed veel pijn. Noem dat maar hedonistisch leven! 
Het mooiste is dat Schutte het aantal doden noemt dat door het gewalm wordt veroorzaakt 
(25.000), maar desalniettemin roken fantastisch vindt, nee, zelfs spreekt van een 
cultuuruiting. 
 
naar: H.M. 
uit: Opgelucht!, nr. 43 
 
De schrijver van fragment 2 is het duidelijk niet eens met de opvatting van de schrijver van 
De sublieme sigaret. Eén van de verwijten die gemaakt worden is dat in de tekst  
De sublieme sigaret “het roken van sigaretten wordt opgehemeld en verheerlijkt”. 

2p 20  Beoordeel of dit verwijt terecht of niet terecht is. Geef bij je standpunt één op de tekst 
gebaseerd argument.  
 
Het laatste verwijt uit dit fragment aan het adres van Schutte is af te leiden uit de zinsnede: 
“ … nee, zelfs spreekt van een cultuuruiting”. 

2p 21  Leg uit dat dit verwijt op een verkeerde interpretatie berust.  
 
 

fragment 1 

fragment 2 
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Tekst 2 Tegen de tirannie van het persoonlijke 
 
 

19p 22  Maak een samenvatting in correct Nederlands van maximaal 180 woorden van de tekst 
Tegen de tirannie van het persoonlijke. Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is 
voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent. Uit je samenvatting moet duidelijk 
worden: 

• welke ontwikkeling heeft plaatsgevonden bij de overheid en bij de burger; 
• welk gevolg deze ontwikkeling heeft voor de politieke cultuur; 
• welk gevolg deze verandering heeft voor de maatschappelijke moraal en welk concreet 

probleem de nieuwe maatschappelijke moraal met zich meebrengt; 
• welke aanbeveling wordt gedaan voor het functioneren van de democratie. 

 
 Einde 
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Tekstboekje 
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Tekst 1  
 

DE SUBLIEME SIGARET 
 
 

 1  Op een tekening van cartoonist Peter van 
Straaten in Het Parool staat een auto dwars 
over de weg. Het linkervoorportier staat 
wagenwijd open en de bijrijder hangt tot aan 
zijn navel uit het autoraam. Hij kijkt naar de 5 

chauffeur, die zijn neus tegen de ruit van een 
restaurant heeft gedrukt. “En? Mag je er 
roken?”, vraagt de bijrijder. 

 2  Het is een typerende scène. Op de werk-
vloer, in restaurants, openbare gebouwen, 10 

zelfs in de buitenlucht wordt roken vrijwel 
onmogelijk gemaakt. De nieuwe tabakswet 
verbiedt roken in trein, schouwburg, museum, 
patatzaken en overheidsgebouwen. Ook mag 
er niet meer gerookt worden tijdens pop-15 

concerten en boven de formicatafeltjes van 
McDonald’s. Nederland lijkt steeds meer op 
Amerika: in sommige staten mag je alleen in 
eigen huis eens lekker opsteken. 

 3   Toegegeven: roken is ongezond. Sinds in 20 

1950 de eerste baanbrekende studie 
verscheen, die roken in verband bracht met 
longkanker, heeft de sigaret – zo ze die al 
ooit bezat – haar onschuld verloren. Er is de 
afgelopen decennia zoveel over de kwalijke 25 

gevolgen van tabak en nicotine gepubliceerd, 
dat elke volwassene de risico’s moet kennen. 
Toch sterven in Nederland jaarlijks 
gemiddeld vijfentwintigduizend mensen aan 
de gevolgen van het roken. Het is daarom 30 

geen wonder dat de overheid het als haar 
plicht ziet roken in de openbare ruimte terug 
te dringen en dat ze de burgers waarschuwt 
voor de gezondheidsondermijnende werking 
van de sigaret. Maar het fanatisme waarmee 35 

ze de strijd tegen het roken voert, is hiermee 
niet afdoende verklaard. Er is wel meer slecht 
voor de mens, zoals overgewicht, gebrek aan 
lichaamsbeweging, de Tour de France, 
uitlaatgassen en te hard werken, maar over 40 

deze gezondheidsrisico’s hoor je de overheid 
nauwelijks. Vanwaar die buitensporige 
onverdraagzaamheid jegens de roker? 

 4  Volgens Richard Klein, auteur van 
Cigarettes are Sublime, een cultuur- en 45 

genotsgeschiedenis van het roken, is het anti-
rookbeleid van de overheid, onder de dek-
mantel van volksgezondheid, simpelweg een 
uiting van de tijdloze behoefte aan ‘morele 
censuur’. Volgens hem zijn rokers het 50 

slachtoffer van puriteinse verboden, die ook 
in het verleden periodiek de vrijheid hebben 
ingeperkt en genot hebben veroordeeld. Een 
land heeft kennelijk een zondebok nodig.  

 5  De westerse overheden kan daarbij enige 55 

dubbelhartigheid niet ontzegd worden. Ze 
verbieden wat vrij te verkrijgen is en wat met 
geraffineerde marketingmethoden begeerlijk 
wordt gemaakt. Hoewel de schadelijke 
effecten van het roken al decennia bekend 60 

zijn bij de overheid, is de sigarettenproductie 
alleen maar toegenomen. Meer dan de helft 
van het geld dat de roker voor zijn pakje 
betaalt, gaat naar de fiscus, die dit melkkoetje 
uiteraard niet graag slacht. 65 

 6  Intrigerend is ook de vraag waarom 
miljarden mensen stug doorpaffen, ondanks 
de dodelijke werking van de sigaret. Waarom 
zijn er, ondanks alle ontmoedigings-
campagnes, nauwelijks minder jongeren gaan 70 

roken? Omdat roken verslavend is, zo zou 
men denken. Maar omdat men met enige 
inspanning kan stoppen met roken, is dat 
antwoord toch niet bevredigend. Een betere 
verklaring voor de wereldwijde populariteit 75 

van het roken dient gezocht te worden in het 
feit dat de sigaret niet zomaar een genot-
middel is. Roken verschaft niet alleen een 
fysieke sensatie, maar het is ook een cultureel 
fenomeen met verschillende dimensies. 80 

  7   Op de schilderijen van de Nederlandse 
zeventiende-eeuwse schilders was de Goudse 
pijp nog een vanitassymbool. Zo vereeuwigde 
Jan Steen een hoerenloper, naast een 
lichtekooi op een bed gevlijd. Het stenen 85 

pijpje slingert als embleem van ijdelheid en 
ledigheid op de grond. In het Europa van de 
negentiende en twintigste eeuw werden sigaar 
en sigaret de attributen van het vrijgevochten 
individu. Het zwierig opsteken van een 90 

sigaret was voor vrouwen een uitdrukking 
van emancipatie, het teken dat ze het juk van 
hun sociale beperkingen van zich afwierpen. 
Maar bovenal had het roken een sensuele 
betekenis. Hoe hadden Marlene Dietrich en 95 

Lauren Bacall vamps kunnen worden, als ze 
zich niet in zwoele rookwolken hadden 
gehuld en het fallische witte staafje niet 
nonchalant tussen hun lippen had gebungeld? 
En James Dean was geen rebel without a 100 

cause geweest zonder achteloze peuk in de 
hand. Sigaretten hebben een eigen esthetiek: 
het slanke witte buisje, de gloeiende kegel 
aan het eind, de omhoog kringelende rook. En 
dan de schoonheid van het roken zelf: het 105 

trage gebaar waarmee het staafje naar de 
mond wordt gebracht, de bestudeerde trekjes, 
het magische ritueel … 
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 8  Het roken van de eerste sigaret markeert 
volgens publicist Henk Hofland (in Orde 110 

bestaat niet) de intrede in de ingewikkelde 
grotemensenwereld. Volgens hem gaan 
mensen tussen hun twaalfde en achttiende 
roken, omdat ze dan gaan begrijpen dat zij de 
strijd met het leven aan moeten gaan, een 115 

opgave die groter is dan je zomaar aankunt. 
Volgens hem biedt de tabak bovendien troost 
voor de ontoereikendheid van het bestaan en 
het besef van de eigen sterfelijkheid. In 
wezen gaat het om eros (liefde) en thanatos 120 

(doodsdrift), om esthetiek en gevaar. Om die 
reden noemt Richard Klein de sigaret 
subliem. Door te roken bezweer je de angst 
voor de dood; de wetenschap dat roken de 
dood dichterbij brengt, draagt aan die 125 

bezwering bij. 
 9   Het idee van de sublieme ervaring is 

ontstaan in de achttiende eeuw. Joachim von 
der Thüsen beschrijft in Het verlangen naar 
huivering: over het sublieme, het wrede en 130 

het unheimliche hoe de Engelse reizigers 
destijds tijdens hun Grand Tour naar Italië 
haastje-repje over de Alpen trokken. Deze 
worden als afschuwwekkend ervaren. Maar 
aan het eind van de achttiende eeuw zijn de 135 

Alpen een toeristische trekpleister geworden; 
ze worden zelfs mooi gevonden. Het angst-
aanjagende van de bergen wordt getemd door 
de angst ervoor in een esthetische beleving 
om te zetten: het sublieme. Het sublieme tilt 140 

uit boven het middelmatige bestaan en 
verschaft de moed het op te nemen tegen de 
schijnbare almacht van de natuur.  

 10  Het sublieme vormt een paradox: 
schoonheid en gevaar gaan samen, evenals 145 

genot en afkeer. Elke roker vindt roken lekker 
én vies. Hij hoort een stemmetje zeggen dat 
hij ermee moet stoppen en juist dat stemmetje 
verhoogt het genot. Ook de werking van 
nicotine is dubbelzinnig. Gebrek aan nicotine 150 

wakkert het verlangen ernaar aan: de hartslag 
versnelt en de bloeddruk stijgt, het lichaam 
wordt overvallen door een vage sensatie van 
onbehagen en de roker krijgt trek in een 
sigaret. Vervolgens ‘beloont’ de nicotine het 155 

lichaam met ontspanning. De roker inhaleert 
tevreden en heeft het gevoel dat hij het gif uit 
zijn lijf jaagt. Sigaretten zijn op deze manier 
subliem: ze zorgen én voor weerzin én voor 
genot. 160 

 11  Je kunt het rookgedrag ook vanuit 
filosofisch oogpunt bekijken. Verbieden en 

beschikbaar stellen doet denken aan het 
verhaal van de zondeval. In het paradijs staat 
zowel een boom van het leven als van de 165 

kennis ‘van goed en kwaad’. God verbiedt de 
mens hiervan te eten op straffe van de dood. 
De Duitse filosoof Rüdiger Safranski legt in 
zijn boek over het kwaad uit dat dit verbod 
een innerlijke tegenstrijdigheid bevat. Nog 170 

voor de mens de verboden vruchten heeft 
geproefd, is hij door het verbod al ingewijd in 
het onderscheid tussen goed en kwaad. 
Safranski schrijft: “Als een leven aan gene 
zijde van goed en kwaad, dus in een onschuld 175 

die van dit onderscheid nog niets weet, áls 
zo’n paradijselijk leven er al geweest is, dan 
heeft de mens zijn paradijselijke onschuld 
niet pas verloren toen hij van de boom van de 
kennis at, maar al sinds hem dat werd 180 

verboden.” Zo zet de beschikbaarheid van het 
kwaad aan tot het kwaad, zeker als die een 
verlokking – kennis! genot! – in zich draagt. 

12   Het fanatisme van de anti-rookbrigade 
spruit voort uit de opvatting dat roken een 185 

manifestatie is van het kwaad dat met alle 
mogelijke middelen bestreden dient te 
worden. De roker heeft van de boom van 
kennis van het goed en kwaad gesnoept!  
Maar evenmin als Adam en Eva zich lieten 190 

weerhouden, zal de roker zich laten 
beteugelen. Waarom zou de roker zich door 
de overheid moeten laten dwingen tot het 
leiden van een deugdzaam leven? Waarom 
zouden wij, rokers, niet opkomen voor het 195 

recht op genot, zelfs als dat ongezond is? 
Voor het recht om onverstandig te zijn, mits 
we daarmee niemand schaden? De ideologie 
achter het rookverbod is uiterst discutabel. 
Gezond leven is toch geen plicht? Goed leven 200 

is klaarblijkelijk allereerst zo lang mogelijk 
leven. Roken zou het kwaad zijn omdat 
uiteindelijk de dood het kwaad is. Maar 
waarom is een onherstelbaar gezond leven te 
verkiezen boven een verkort, genotvol leven? 205 

13   Richard Klein heeft gelijk: roken is 
subliem en een leven zonder het sublieme is 
ondraaglijk. De westerse mens dient zijn 
bestaan rationeel en utilitair in te richten, 
maar daarmee is de behoefte om de 210 

rationaliteit, dat wat verstandig lijkt, te 
ondergraven niet verdwenen. En, met 
verwijzing naar de waarschuwing op de 
nieuwste sigarettenpakjes: niet alleen roken is 
dodelijk, het leven zelf is dodelijk.215 

 
 naar: Xandra Schutte 
 uit: Vrij Nederland, 10 augustus 2002 
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Tekst 2  
 

Tegen de tirannie van het persoonlijke 
 
De auteur, Dorien Pessers, is rechtsfilosoof. Dit artikel is een bewerkte versie van haar oratie als 
hoogleraar aan de Vrije Universiteit. 
 

1   De overheid heeft in de loop van de 
vorige eeuw een ingrijpende gedaante-
verwisseling ondergaan. Het is geen 
hiërarchische, autoritaire en formalistische 
overheid meer, die vanuit de hoogte gebiedt 
of verbiedt, maar een overheid die gedoogt, 
luistert en interactief is. De overheid wil 
zorgzaam zijn en richt zich meer en meer 
op een gelijkwaardige, communicatieve 
verhouding tot de burgers. 

2   Ook de burger is van gedaante 
veranderd. Hij wil vrijheid van handelen, 
maar stelt de overheid aansprakelijk voor 
de gevolgen, zoals vervuiling van het 
milieu, filevorming op de wegen en een 
overbelaste gezondheidszorg. De burger wil 
zelf beschikken over zijn leven en over het 
moment van zijn dood, maar wil tegelijker-
tijd dat de overheid het vuile werk opknapt. 
De bourgeois, een privé-persoon in de 
staatsvrije ruimte van burgerlijke vrijheden, 
heeft de citoyen verdrongen, de citoyen, als 
drager van politieke rechten die hij in 
overeenstemming behoort te brengen met 
het algemeen belang. Kortom: de burger is 
een veeleisend kind geworden. 

3   De burger bestookt de politiek met 
persoonlijke aanspraken. Hierdoor is het 
karakter van de politiek ingrijpend 
veranderd. De persoonlijke aanspraken 
hebben immers te maken met onmiddellijke 
behoeftebevrediging, met het hier en nu en 
niet met de belangen op de lange termijn. 
De politiek moet daarentegen gericht zijn 
op het algemeen belang en op een lange-
termijnontwerp voor de samenleving. 
Wanneer burgers de politiek niet meer 
beschouwen als een strijd om structurele 
sociale verbetering maar als een middel tot 
directe behoeftebevrediging, vervaagt in de 
politieke besluitvorming het onderscheid 
tussen het persoonlijke en het algemene 
belang. 

4   Het beeld van wat ideaal burgerschap 
zou moeten inhouden kwam tot ontwikke-
ling in de achttiende en negentiende eeuw. 

Het begrip waardigheid stond daarin 
centraal. De waardige burger betreedt de 
openbaarheid  – het theatrum mundi – als 
een acteur, die het masker draagt van het 
algemeen belang, waarachter het 
persoonlijke gevoel verborgen gaat.1) Van 
dit ideaalbeeld is weinig meer over. 
Persoonlijke gevoelens worden niet meer 
afgeschermd voor anderen, maar juist 
uitdrukkelijk in de openbaarheid gebracht. 
De emotionele erupties rondom het 
optreden en de dood van Fortuyn2) waren 
geen willekeurige incidenten, maar gaven 
uitdrukking aan een ‘emotiecultuur’. Deze 
wordt gekenmerkt door de behoefte om 
woede en verdriet publiekelijk te uiten, 
bijvoorbeeld in ‘witte marsen’ of fakkel-
optochten. De emotiecultuur heeft ook de 
media in haar greep gekregen. Zo lang-
zamerhand zijn die doortrokken geraakt van 
collectief voyeurisme en exhibitionisme. 

5   Deze emotiecultuur zet zich voort in het 
publieke domein van staat en burgerschap. 
Een duidelijk voorbeeld zien we in de be-
hoefte aan excuses die bij verschillende 
bevolkingsgroepen bestaat. Surinamers 
willen excuses van de staat wegens de 
slavernij. Ook de slachtoffers van de ram-
pen in de Bijlmer, Enschede en Volendam 
wilden spijtbetuigingen. 

6   Kenmerkend voor deze postmoderne 
moraal is dat in een individualistische en 
pluralistische samenleving als de onze 
geen overeenstemming meer kan worden 
bereikt over gemeenschappelijke waarden 
en normen. Het is duidelijk dat intieme 
kwesties die betrekking hebben op het 
persoonlijke leven van de burger meer en 
meer worden vertaald in algemene maat-
schappelijke vraagstukken. Op het eerste 
gezicht lijkt het dan alsof aan de hoogste 
norm van rechtvaardigheid wordt voldaan. 
Aan een ieder moet immers het zijne 
worden gegeven. Bij nader inzien rijzen er 
echter ernstige bezwaren. Een maatschap-
pelijke moraal die bestaat uit de som van 

 
 
In oudere vormen van toneel beeldden de spelers hun karakter uit door voor hun gezicht een masker te 
dragen. Aan deze maskers konden de toeschouwers zien, welke rol werd uitgebeeld. 
 
Pim Fortuyn, destijds succesvol lijsttrekker van de Lijst Pim Fortuyn, werd op 6 mei 2002 vermoord. 

 

noot 1 

noot 2 
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de subjectieve aanspraken en wensen van 
de burgers, leidt tot de ‘tirannie van het 
persoonlijke’. 

7    Nergens komt die ‘tirannie van het 
persoonlijke’ scherper tot uitdrukking dan in 
de medisch-ethische dilemma’s van tegen-
woordig. Het verlangen naar de dood omdat 
men ‘klaar met leven’ is, het verlangen naar 
een kind, het verlangen naar een gezond 
kind, verdriet om onvruchtbaarheid, homo-
seksueel ouderschap, bevruchting door 
middel van sperma- of eiceldonatie, draag-
moederschap, preïmplantatiediagnostiek: 
het zijn alle kwesties die het hart van de 
persoonlijke levenssfeer raken. 

8   Talloze maatschappelijke vraagstukken 
worden er onoplosbaar door. Zo kunnen in 
de gezondheidszorg geen verantwoorde 
keuzen meer worden gemaakt, omdat alge-
mene regels van verdeling van de gezond-
heidszorg voorbijgaan aan de specifieke 
behoeften van het individu. Wanneer van 
het individu zelf geen afweging van zijn 
eigen belang tegen het algemene belang 
kan worden verwacht, en wanneer ook de 
overheid zich niet meer bevoegd acht die 
afweging te maken, wordt het onmogelijk 
nog langer in termen van het algemeen 
belang te denken en te handelen. 

9   Al die rechten die door de burgers 
vanwege een individueel belang worden 
geclaimd, hebben principiële gevolgen voor 
de primaire taak van de overheid: de 
bescherming van het leven als kernvoor-
waarde voor een duurzame gemeenschap. 
Fundamentele beginselen van onze 
rechtsorde, dat het leven niet mag worden 
gedood en de integriteit van het lichaam 
niet mag worden geschonden, komen 
erdoor onder druk te staan. Stap voor stap 
wordt ons een nieuwe publieke moraal 
opgedrongen door individuele burgers die 
hun persoonlijke verlangens naar een kind, 
naar een gezond kind, naar nieuwe orga-
nen, naar een zachte dood ook buiten de 
stervensfase – met behulp van de overheid 
– gehonoreerd willen zien. 

10   Het gevolg is dat er geen door alle 
burgers onderschreven en eenduidige 
definities meer zijn van wat leven is, wat 
menswaardig leven, wat dood is. 
Orgaandonaties en euthanasie hebben de 
definities van de dood gedifferentieerd in 
‘hersendood’, ‘klinisch dood’ en ‘ouderwets 
dood’. Per casus wordt door medisch-
ethische commissies vastgesteld welk 
begrip aan de orde is. Men vergeet echter, 
dat relativering van begrippen als leven en 
dood ook relativering van de bescherming 
van het leven inhoudt. Het definiëren van 

wat leven, dood en menswaardigheid is, 
lijkt een kwestie van macht geworden. 

11   In de bloeiperiode van de verzorgings-
staat werden de burgers op vrijwel al hun 
wenken door de overheid bediend. Er 
waren nauwelijks individuele verlangens 
waaraan de overheid niet tegemoet kon 
komen. De verzorgingsstaat is de afgelopen 
jaren echter duchtig afgeslankt, want zij is 
niet langer te bekostigen. De overheid 
probeert op onderdelen de eigen 
verantwoordelijkheid van de burger te 
herstellen, onder meer door de tucht van de 
markt te introduceren. Maar de overheid 
kan zich niet zo snel van zijn imago van 
beschermende vader ontdoen, temeer niet 
daar de menselijke verhoudingen in hoog 
tempo steeds harder en anoniemer worden. 
In een samenleving waarin sociale ver-
banden vervagen en waarin gezinnen 
steeds meer op een economische eenheid 
gaan lijken, dreigen emotionele verwach-
tingen en verlangens, zoals het verlangen 
naar veiligheid en geborgenheid, te worden 
geprojecteerd op de overheid.  

12   Zodra de burger zijn huis verlaat, 
behoort hij – volgens het klassieke 
burgerschapsideaal – zich aan te passen 
aan zijn formele rollen in de maatschappij. 
Dit rollenspel is geen kwestie van mislei-
ding of een valse voorstelling van de eigen 
persoon. Integendeel, de publieke sfeer is 
het theatrum mundi waarin mensen niet als 
hun hoogstpersoonlijke zelf verschijnen, 
maar in hun rollen als werknemer, docent, 
arts, ambtenaar, politicus, of burger. De 
grensovergang van het persoonlijke naar 
het algemene wordt geaccentueerd door 
een verandering in kleding, taal, gedrag en 
leefwijze. De arts trekt een witte jas aan, de 
agent een uniform, de rechter een toga. 
Zonder dergelijke gedragscodes zou er 
geen sociaal en politiek leven mogelijk zijn.  

13   Het belang van de grenzen tussen het 
persoonlijke en het algemene belang komt 
aan het licht wanneer deze grenzen worden 
opgeheven. Toen huisartsen hun witte jas 
uittrokken en tegen hun patiënten zeiden: 
‘zeg maar Jaap’, nam de agressie in de 
spreekkamer toe. Op het moment dat 
aannemers en ambtenaren samen naar het 
bordeel gingen, is een praktijk van bouw-
fraude ontstaan. En verwacht mag worden 
dat het respect voor de rechterlijke macht 
zal afnemen zodra leden van de rechterlijke 
macht verschijnen met een hoofddoekje dat 
uitdrukking geeft aan hun persoonlijke 
geloofsovertuiging. 

 14   In de fascistische en communistische 
regimes uit de eerste helft van de vorige 
eeuw was het onderscheid tussen het 

Pagina: 876Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500018-1-1t 6 Lees verder 

persoonlijke en het algemene opgeheven. 
Het persoonlijke leven werd door het 
politieke systeem gekoloniseerd. In de 
tweede helft van de vorige eeuw zien we, 
ook bij de Nederlandse overheid, een ver-
vaging van het onderscheid tussen beide 
sferen, maar deze keer wordt het politieke 

door het persoonlijke gekoloniseerd. Het 
ware burgerschap komt alleen tot zijn recht, 
wanneer het een principieel onderscheid 
weet te maken tussen het persoonlijke en 
het algemene belang. De tirannie van het 
persoonlijke ondermijnt het algemeen 
belang en holt de democratie uit.

 
 naar: Dorien Pessers 
 uit: NRC Handelsblad, 5-6 oktober 2002 

 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het examen. 
Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 

Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002) en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  

500018-1-1c  Begin 1 Lees verder 

N
ed

er
la

nd
s 20 05

Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Pagina: 878Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen Nederlands VWO kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
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   1 Tekst met vragen 
   1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 

   1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat 
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het 
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 

   2 Samenvatting 
   2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in 

de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
   2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op 

de inhoud, samenhang en formulering: 
    • Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
    • Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

    • Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 

   2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt ongeveer 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het 
beoordelingsmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. 
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in 
correct Nederlands. 
 
Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 
Zinsbouwfout:   per fout   -1 
Telegramstijl i.p.v. hele zin: per fout   -1 
Interpunctiefout:  1 of 2 fout(en)  -0 
     3 of meer fouten  -1 
Spelfout:   1 fout   -0 
     2 fouten   -1 
     3 of meer fouten  -2 
Overige taalfouten:  per fout   -1 
 

   N.B. Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, 
hoeven slechts één keer als fout te worden meegeteld. 
 

   2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien 
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, 
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie 
verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 A
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Tekst 1 De sublieme sigaret 
 

 1  B 

ntwoorden Deel- 
scores

 
 2  A 

 
 3  B 

 
 4  C 

 
 5  B 

 
 6  B 

 
 7  C 

 
 8  B 

 
 9  B 

 
Maximumscore 2 

 10  Vier van de volgende begrippenparen: 
• eros/liefde en thanatos/doodsdrift 
• esthetiek/schoonheid en gevaar  
• lekker en vies 
• weerzin/afkeer en genot 
• rationaliteit en irrationaliteit 
• leven en dood 

 
Indien vier begrippenparen goed  2  
Indien drie of twee begrippenparen goed  1  
Indien minder dan twee begrippenparen goed  0  
 

 11  C 

 
 12  D 

 
 13  B 

 
Maximumscore 2 

 14  Kern van een goed antwoord is: 
• Het is een plicht / Het is vanzelfsprekend/natuurlijk om zo gezond mogelijk te leven / om 

zo lang mogelijk te leven  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden  1  
 

 15  A 

 
 16  B 

 
 17  A 
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 A
 
 

ntwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 3 
 18  Kern van een goede redenering is: 

• Wat gevaarlijk is oefent aantrekkingskracht uit. 
Voorlichting maakt duidelijk wat gevaarlijk is  1  
 

• Voorlichting vergroot (dus) de aantrekkingskracht van wat als gevaarlijk wordt beschouwd 
en heeft daardoor een averechts effect  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden  1  
 
Maximumscore 2 

 19  Kern van een goed antwoord is: 
• Dat roken genotvol is / de angst voor de dood bezweert / verzoent met het leven / subliem is  1  

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden  1  

 
Maximumscore 2 

 20  Vindt de kandidaat het verwijt ‘terecht’ dan zijn voorbeelden van goede argumenten: 
• zij somt een hele reeks redenen op om te (gaan) roken, zonder daar een kritische 

aantekening bij te maken; 
• zij is een voorstander van het sublieme, waartoe ook het roken behoort; 
• zij meent dat er een recht is op ongezond leven, op onverstandig leven / zij verzet zich 

tegen een deugdzaam leven (en verheerlijkt daardoor het roken); 
• zij meent dat zonder het sublieme (waartoe het roken kan behoren) het leven ondragelijk is. 

 
Vindt de kandidaat het verwijt ‘onterecht’ dan zijn voorbeelden van goede argumenten: 

• zij verheerlijkt het roken niet en hemelt het niet op, maar keert zich slechts tegen het 
fanatisme van de anti-rokers / tegen de selectieve verontwaardiging; 

• zij toont slechts begrip voor het roken / doet geen poging anderen tot roken aan te zetten; 
• zij geeft ook duidelijk aan oog te hebben voor de negatieve aspecten van het roken. 

 
Opmerking 
Het oordeel (het antwoord: ‘terecht’ of ‘onterecht’) van de kandidaat wordt niet 
beoordeeld; er worden slechts scorepunten toegekend aan het argument voor dit oordeel; 
er mogen geen scorepunten worden toegekend als een indicatie voor ‘terecht’ of ‘onterecht’ 
ontbreekt en als het door de kandidaat gegeven argument niet correspondeert met het 
gegeven oordeel.  
 
Maximumscore 2 

 21  Kern van een goed antwoord is: 
De schrijver van fragment 2 meent dat Schutte een positief oordeel heeft over roken omdat 
het om een cultureel verschijnsel gaat,  1  
maar Schutte laat slechts zien dat roken culturele dimensies heeft (zonder daar een 
waardeoordeel over te hebben)  1  
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 A
 
 
Tekst 2 Tegen de tirannie van het persoonlijke 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen genummerd. 

ntwoorden Deel- 
scores

 
Maximumscore 4 
(ontwikkeling bij overheid) 

 22  • Overheid heeft zich ontwikkeld  1  
 

• van hiërarchische/autoritaire/formalistische overheid   1  
• tot overheid die gedoogt/luistert/interactief is  1  
• en tot zorgzame overheid / overheid die zich richt op een gelijkwaardige/communicatieve 

verhouding tot de burgers  1  
 
Maximumscore 3 
(ontwikkeling bij burger) 

 23  • Burger heeft zich ontwikkeld  1  
 

• van burger/citoyen die zijn politieke rechten in overeenstemming behoort te brengen met 
het algemeen belang  1  

• tot privé-persoon/bourgeois in de staatsvrije ruimte van burgerlijke vrijheden  1  
 
of: 

• tot burger die vrijheid van handelen wil  1  
• maar die overheid verantwoordelijk stelt voor de gevolgen  1  

 
of: 

• tot burger die zelf wil beschikken over leven en moment van dood  1  
• maar die overheid vuile werk laat opknappen  1  

 
Indien:  
tot een veeleisend kind  1  
 
Maximumscore 3 
(gevolg voor politieke cultuur) 

 24  • Gevolg voor politieke besluitvorming / politieke cultuur:  1  
 

• het onderscheid tussen persoonlijk en algemeen belang  1  
• vervaagt / is vervaagd  1  

 
Indien:  
burger bestookt de politiek met persoonlijke aanspraken  1  
 
Indien:  
het karakter van de politiek is ingrijpend veranderd  0  
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Maximumscore 3 
(gevolg voor maatschappelijke moraal) 

Antwoorden Deel- 
scores

 25  • Gevolg voor de maatschappelijke moraal:  1  
 

• er kan niet langer overeenstemming worden bereikt  1  
• over gemeenschappelijke waarden en normen  1  

 
Indien:  
intieme kwesties die betrekking hebben op het persoonlijke leven van de burger worden 
meer en meer vertaald in maatschappelijke vraagstukken  1  
 
Indien:  
de emotiecultuur heeft de overhand gekregen / is het publieke domein (van staat en 
burgerschap) binnengedrongen  1  
 
Maximumscore 3 
(probleem als gevolg van verandering in maatschappelijke moraal) 

 26  • Gevolg:  1  
 

• (veel) maatschappelijke vraagstukken worden onoplosbaar / zijn onoplosbaar geworden  2  
 
of:  

• in de gezondheidszorg kunnen geen verantwoorde keuzes meer worden gemaakt (omdat 
algemene regels voorbij gaan aan de specifieke behoeftes van het individu)  2  
 
Indien: 
er zijn geen door alle burgers onderschreven en eenduidige definities meer van wat 
(menswaardig) leven en dood is  1  
 
Indien:  
het definiëren van wat leven, dood en menswaardigheid is, lijkt een kwestie van macht 
geworden  1  
 
Maximumscore 3 
(aanbeveling) 

 27  • Voor het goed functioneren van de democratie  1  
 

• moet (in de politiek) het onderscheid hersteld worden  1  
• tussen het persoonlijke en het algemene belang  1  

 
of: 

• moet de burger zich weer aanpassen aan zijn formele rollen in de maatschappij / weer zijn 
rol spelen  1  

• volgens het klassieke burgerschapsideaal  1  
 
of: 

• moet er een einde gemaakt worden aan de tirannie van het persoonlijke  2  
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 28  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting1)

Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 29  Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1)

Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij  
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Schematisch: 
180 - 198: 0 scorepunten aftrek; 
199 - 203: 2 scorepunten aftrek; 
204 - 208: 4 scorepunten aftrek; 
209 - 213: 6 scorepunten aftrek; 
214 - 218: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar de Citogroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij positie 28 en 29 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten 
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld  
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 28 een 3. 
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
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500048-2-1o  Begin 
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Tijdvak 2
Dinsdag 21 juni

13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 19 vragen en 
één samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Intellectuele pleinvrees 
 
 

1p 1  Wat is het onderwerp van de tekst Intellectuele pleinvrees? 
A De anti-democratische tendensen in de samenleving. 
B De invloed van filosofieën op Westerse democratieën. 
C De tegenstelling tussen intellectuelen en politici. 
D Het maatschappelijk idealisme van wijsgerig ingestelde politici. 

 
In de eerste alinea van een tekst wordt dikwijls geprobeerd de lezer te verleiden ook de rest 
van de tekst te lezen. Enkele manieren om dat te bereiken zijn: 
1  een uitdagende stelling poneren; 
2  een verrassende vraag stellen; 
3  een prikkelende observatie geven; 
4  een belediging plaatsen aan het adres van de lezer. 

1p 2  Welke drie manieren zijn bij de tekst Intellectuele pleinvrees van toepassing? 
A 1, 2 en 3 
B 1, 2 en 4 
C 1, 3 en 4 
D 2, 3 en 4 

 
1p 3  Welk verband is er tussen alinea 2 en alinea 3? 

In alinea 2 worden bij wijze van voorbeeld historische feiten genoemd, in alinea 3 wordt  
A aan die feiten een oordeel gekoppeld. 
B bij die feiten een nieuw voorbeeld gegeven. 
C van die feiten een effect genoemd. 
D van die feiten een oorzaak genoemd. 

 
1p 4  Welke kritiek op de houding van intellectuelen tegenover de politiek valt uit alinea 1 tot en 

met alinea 3 af te leiden?  
Intellectuelen die zich intensief met politiek inlaten, 

A hebben geen moeite met het gebruik van geweld.  
B hebben onvoldoende zicht op de maatschappelijke realiteit. 
C koesteren nutteloze idealen.  
D maken zich schuldig aan opzettelijke misleiding. 

 
“Daarom word ik soms wat zenuwachtig van publicisten en commentatoren die om visie in 
de politiek roepen.” (regels 43-46) 

1p 5  Welke suggestie gaat achter deze bewering schuil? 
A Ideeën in de politiek schaden meestal het belang van individuele burgers. 
B In de politiek kunnen op ideologie gebaseerde ideeën gevaarlijk zijn. 
C In de politiek staat men onverschillig tegenover filosofische denkbeelden. 
D Intellectuele idealen gaan gepaard met onvervulbare toekomstverlangens. 

 
1p 6  Wat is het verband tussen alinea 4 en het eraan voorafgaande tekstgedeelte? 

In alinea 4 wordt 
A een conclusie uit het voorafgaande getrokken. 
B een samenvatting van het voorafgaande gegeven. 
C een gevolg van het voorafgaande genoemd. 
D een veronderstelling bij het voorafgaande weerlegd. 
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De overkoepelende structuur van de tekst Intellectuele pleinvrees kan zichtbaar gemaakt 
worden door de volgende ‘kopjes’ boven de verschillende tekstdelen te plaatsen: 
1  Probleemstelling  
2  Oorsprong conflict  
3  Algemene typering intellectueel vroeger en nu 
4  Functies intellectueel versus politicus 
5  Remedie 

1p 7  Boven welke alinea past het beste kopje 2, Oorsprong conflict? 
1p 8  Boven welke alinea past het beste kopje 3, Algemene typering intellectueel vroeger en nu? 
1p 9  Boven welke alinea past het beste kopje 4, Functies intellectueel versus politicus? 
1p 10  Boven welke alinea past het beste kopje 5, Remedie? 

 
“een koning-filosoof zat op de troon” (regel 89) 

1p 11  Welke definitie kan in de gegeven context van de koning-filosoof worden gegeven?  
Een koning-filosoof is een vorst die zich laat leiden door  

A de wensen van het volk. 
B een behoefte aan groeiende macht. 
C wat hij denkt dat goed is voor de burgers. 
D wat intellectuelen hem influisteren. 

 
Plato was blijkens de regels 80-83 klaarblijkelijk geen voorstander van de democratie.  

1p 12  Met welke reden keren ook vandaag de dag nog intellectuelen zich tegen de democratie? 
 
Wat de argumentatie in alinea 9 betreft, kan gesteld worden dat in deze alinea ten aanzien 
van de integriteit van de intelligentsia ‘op de man’ wordt gespeeld. 

1p 13  Citeer de zin uit alinea 9 die dat duidelijk maakt.  
 

2p 14  Wat is van de intellectueel-politieke bewegingen die de auteur als voorbeeld geeft in alinea 
2 en 11 het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk? 
 
“Want de deugden van de wijsgeer verschillen van de deugden van de politicus.” (regels 
167-169)  

6p 15  Neem het onderstaande schema over. Vermeld in je schema de drie ‘deugden’ van de 
wijsgeer die weinig praktisch zijn in de politiek. Leg bij elke genoemde ‘deugd’ uit waarom 
die weinig praktisch is.  
 
 
Deugden Verklaring waarom deze deugd niet 

praktisch is in de politiek 
1 1 
2 2 
3 3 
 
Teksten kunnen worden onderverdeeld in uiteenzettingen, betogen en beschouwingen. 

2p 16  Kies uit bovenstaande mogelijkheden de tekstsoort tot welke de tekst Intellectuele 
pleinvrees moet worden gerekend en geef op basis van de inhoud van de tekst een argument 
voor je keuze. 
 

1p 17  Wat is, argumentatief gezien, het meest kenmerkend voor de redeneertrant in het artikel 
Intellectuele pleinvrees? 

A De gebezigde argumenten spreken elkaar onderling tegen. 
B De vermelde historische feiten zijn niet controleerbaar. 
C Er wordt veelvuldig gegeneraliseerd. 
D Oorzaak en gevolg worden verward. 
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500048-2-1o 4 Lees verder 

 
 
“Ze zijn zeldzaam. Politici die hun gedachten helder en ordelijk op papier weten te zetten, 
vallen meteen op. En heten dan al snel ‘intellectueel’, alsof dat een kwaliteitsmerk is. Maar 
iedere politicus behoort, zoals iedereen die beroepshalve aan het politieke debat deelneemt, 
tot de kaste der intellectuelen. Binnen die kaste heb je kwaliteitsverschillen. Bolkestein 
scoort goed, want Bolkestein weet zijn gedachten helder en ordelijk op papier te zetten. 
Meer nog: Bolkestein heeft een wereldbeeld. Je zou hem haast een denker kunnen noemen. 
Uit zijn boeken en artikelen komt een overzichtelijke en complete filosofie naar voren. 
Hoewel, compleet? Bolkesteins complete wereldbeeld maakt een opvallend incomplete 
indruk. Het bestrijkt slechts de wereld van het nut, niet de wereld van de geest en de passie. 
De politicus Bolkestein leeft in een halve wereld. 
Het is een wereld waarin alleen maar gecalculeerd wordt, waarin alleen maar gekeken 
wordt naar opbrengsten. Een oer-Hollandse wereld van Droogstoppels en Binten. Een 
wereld waarin geen plaats is voor gepassioneerde denkers. Dat is Bolkestein dan ook niet. 
Althans, bijna niet. Een heel enkele keer raakt hij gepassioneerd: wanneer hij 
gepassioneerde denkers de toegang tot de politiek ontzegt.” 
 
naar: Antoine Verbij, De halve wereld van Frits Bolkestein, uit de Groene Amsterdammer 
 
 
 
 
“Intellectuelen lieten zich gretig verleiden door totalitaire systemen, dis je ons nog maar 
eens op. Intellectuelen zien zichzelf te veel als profeten en koningen. Intellectuelen laten 
zich graag benevelen door hun eigen goeie bedoelingen. Allemaal volkomen waar, Frits. 
Het probleem is, Frits, dat je zelf met al je geleerde verwijzingen naar Plato een 
lachspiegel vormt van wat het publiek zich bij de gemiddelde intellectueel voorstelt.  
Je probeert de politicus in je te verdedigen tegen de intellectueel in je, meer niet. Je 
probeert de opportunist te verdedigen tegen de originaliteit. Je zei de intellectueel in je 
vaarwel en koos voor de politicus. Het lijkt me een voor de hand liggende keus. De politiek 
wordt goed betaald. Als intellectueel stelde je toch al niks voor.” 
 
naar: Gerrit Komrij, Hoe kunnen intellectuelen zo stom zijn?, uit NRC Handelsblad 
 
 
 

1p 18  Wat is het gemeenschappelijke verwijt dat uit fragment 1 en 2 samen kan worden afgeleid 
tegen het gedachtegoed van de tekst Intellectuele pleinvrees? 

A De betekenis van het ware intellectualisme voor de politiek wordt onderschat. 
B De betekenis van het ware intellectualisme voor de politiek wordt overdreven. 
C Het onderscheid tussen filosofie en politiek is niet functioneel. 
D Het onderscheid tussen wijsheid en ervaring is niet praktisch.  

 
1p 19  Wat is het gemeenschappelijke verwijt van de auteurs van de tekstfragmenten tegen de 

persoon van de auteur van Intellectuele pleinvrees? 
A De auteur heeft alleen oog voor het zakelijke.  
B De auteur heeft geen verstand van politiek. 
C De auteur miskent dat hij zelf een intellectueel is. 
D De auteur mist bevlogenheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fragment 1 

fragment 2 
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Tekst 2 De veranderlijkheid van de historische waarheid 
 
 

23p 20  Maak een samenvatting in correct Nederlands van maximaal 190 woorden van de tekst  
De veranderlijkheid van het historische verleden. Zorg ervoor dat deze samenvatting 
begrijpelijk is voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent. Uit je samenvatting moet 
duidelijk worden: 

• welke algemene ontwikkeling met betrekking tot historische beelden aanleiding is voor dit 
artikel; 

• hoe historische beelden ontstaan, hoe het acceptatieproces verloopt, en welke factoren of 
processen (g)een rol spelen in de bijstelling van deze beelden; 

• welke conclusies getrokken worden. 
 
 
 
 
 

Einde 
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Tekst 1  
 

Intellectuele pleinvrees 
 
Onderstaande tekst is een bewerking van een lezing die Frits Bolkestein op 4 maart hield op 
verzoek van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. 
 
 

 1  Of u het persoonlijk moet nemen, laat ik 
aan u, maar ik wil beginnen met een een-
voudig en toch opvallend zinnetje van een 
vermaard intellectueel. Dit zinnetje luidt: 
“Waarom zijn de meeste intellectuelen die in 5 

de politiek gaan, schurken?” Het betreft een 
vraag die bij uitstek in de twintigste eeuw 
thuishoort, een eeuw die meer intellectuele 
schurken kende dan welke eeuw ook. Zij werd 
echter als eerste gesteld door Socrates (469-10 

399 voor Christus), de eerste filosoof die zich 
over de politiek uitliet en dat met de dood 
moest bekopen. Tussen de politiek en de 
intellectuelen heeft het nooit geboterd en 
botert het nog steeds niet.  15 

 2  Laten we om dat te illustreren eens kijken 
naar de aanzuigende werking van het totali-
tarisme op de Europese intellectuelen van de 
twintigste eeuw. In het Duitsland van de jaren 
dertig lieten filosofen als Martin Heidegger en 20 

Carl Schmitt zich voor het nazi-karretje 
spannen. Maar in nog veel sterkere mate bleek 
voor westerse intellectuelen het communisme 
aantrekkelijk. Die sloten echter wel de ogen 
voor de slachtpartijen die Stalin onder de 25 

Sovjetbevolking aanrichtte. Westerse journa-
listen, filosofen en schrijvers gingen in de 
jaren zestig voor korte bezoekjes naar totali-
taire staten als China of Cuba en zij kwamen, 
ondanks alle gruwelijke onderdrukking die er 30 

plaatsvond, met de mooiste verhalen thuis.  
 3  In de wereld van hier en nu kan het echter 

niemand iets schelen op welke filosoof, 
denker of profeet zijn beul zich beroept, of 
namens wie het slachtoffer niet mag zeggen of 35 

zelfs maar denken wat hij denkt. Er is name-
lijk geen fundamenteel verschil tussen quasi-
filosofisch gefundeerde terreur en terreur van 
desperado's. Wat telt, zijn de gevolgen voor 
individuele mannen, vrouwen en gezinnen. 40 

Maar voor veel intellectuelen hadden idealen 
en heilsverwachtingen een waarde die het 
belang van individuen ver oversteeg. Daarom 
word ik soms wat zenuwachtig van publicis-
ten en commentatoren die om visie in de 45 

politiek roepen.  
 4  Nu zult u denken: de tijd van de totalitaire 

ideologieën is toch voorbij. Het nationaal-
socialisme is dood, de vlam van het commu-
nisme is gedoofd en de intellectuelen die daar 50 

als nachtvlinders omheen fladderden, zullen 
spoedig ook verdwijnen. Mij lijkt dat onwaar-

schijnlijk. Het gaat namelijk niet om inciden-
ten. De spanning tussen intellectuelen en de 
politiek zit dieper.  55 

 5  De rol van de intelligentsia in de politiek 
kwam voor het eerst aan de orde tijdens het 
conflict tussen het democratische Athene en 
Socrates. Voor Socrates was filosofie liefde 
voor de wijsheid. En wijsheid was niet te 60 

koop op de agora, het Griekse marktplein 
waar burgers handeldreven en aan politiek 
deden. Hij vond de grote idealen (‘het goede’, 
‘het schone’ en ‘het ware’) tussen de sterren. 
De houding van Socrates ten aanzien van de 65 

politiek, politici en kooplieden was gering-
schattend. Wie zich met dit soort politiek of 
met de handel inliet, begeerde macht en geld, 
in ieder geval geen wijsheid.  

 6  De wereld vond Socrates maar een 70 

vreemde snuiter, een man, die zich alleen 
maar bezighield met morele, ethische en 
filosofische zaken. Van dat soort lieden werd 
weinig goeds verwacht. Socrates introduceer-
de nieuwe inzichten die, zo vond men, scha-75 

delijk waren voor de jeugd. Daarom werd hij 
door de Atheners terechtgesteld. Sindsdien is 
de verhouding tussen intellectuelen en de 
politiek gespannen.  

 7  De executie van Socrates bracht Plato, een 80 

leerling van hem, tot de conclusie dat filoso-
fen maar beter de macht naar zich toe konden 
trekken. Zij kregen daarbij een speciale mis-
sie: de verheffing van het volk. Intellectuelen 
moesten de regie in handen nemen, omdat zij 85 

konden zien. Het volk zelf was blind. In 
Plato’s blauwdruk van de ideale samenleving 
was er dan ook geen plaats voor democratie: 
een koning-filosoof zat op de troon. Aan 
opiniepeilingen deed hij niet – aan blinden 90 

vraagt men niet de weg.  
 8  Dit ideaal van de koning-filosoof ligt ten 

grondslag aan het maatschappelijk zelfbeeld 
van de westerse intelligentsia. Veel intellec-
tuelen beschouwen zichzelf als zieners met 95 

het alleenrecht op de waarheid en daarom op 
de macht. Soms probeerde men dit ideaal ook 
in de praktijk te brengen – meestal zonder 
succes.  

 9  De markt is per definitie anti-intellectueel. 100 

Orde ontstaat er op spontane wijze, zonder 
plan of blauwdruk. Individuen stemmen zelf 
hun belangen op elkaar af via het prijsmecha-
nisme. Maar dat is voor de intelligentsia niet 
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goed genoeg. Men wil sturen, ontwaart hogere 105 

doelen en wenst de maatschappij naar eigen 
visie in te richten. Voor zieners en koning-
filosofen is het beeld van de onzichtbare hand 
van de markteconomie onverteerbaar. Dat 
maakt hen namelijk overbodig. 110 

 10  Men kan het ook anders zeggen: het 
syndroom waaronder de intellectueel lijdt, is 
agorafobie, de afkeer van de publieke ruimte. 
Het is niet te verwachten dat intellectuelen in 
de toekomst wel van anti-democratische 115 

neigingen verschoond zullen blijven. En dan 
heb ik het niet over het klassieke type van de 
linkse intellectueel. Dat is bijna geheel uitge-
storven. Maar over een geheel nieuw type 
intellectueel: de anti-globalist.  120 

 11  De politieke agenda van de anti-globalis-
ten of anti-modernen wordt vooral gedefini-
eerd door allerlei zaken waar men tégen is. 
Coca-Cola en Exxon belichamen het kwaad 
van het kapitalisme en zijn verantwoordelijk 125 

voor de armoede in de derde wereld. Men is 
anti-westers en anti-Amerikaans in het 
bijzonder. Westerse democratie of de Taliban, 
George Bush of Bin Laden: het is lood om 
oud ijzer. De Verlichting is niet universeel, 130 

stellen zij, maar een nieuwe variant van 
westers imperialisme dat niet-westerse cul-
turen en levensvisies onderdrukt. De weten-
schap is naar hun oordeel niet neutraal, maar 
een politiek instrument om te disciplineren en 135 

te heersen. Enzovoort, enzovoort.  
 12  De vraag is: hebben intellectuelen nog wel 

een belangrijke maatschappelijke functie? Die 
functie hebben de intellectuelen wel degelijk, 
want elke samenleving heeft behoefte aan 140 

denkers en aan ideeën. Het is ook duidelijk – 
ik geef dat grif toe – dat niet álle intellectu-
elen bezwijken voor de totalitaire verleiding 
van de koning-filosoof. De Europese intel-
ligentsia heeft ook Shakespeare, Bach, Goya 145 

en Einstein voortgebracht, en in de politiek 
Cicero, Madison en Churchill. Waar gaat het 
dan mis? En hoe moet het verder? Het ant-
woord op beide vragen ligt bij Augustinus 
(354-430), bisschop van Hippo, die zestien 150 

eeuwen geleden wees op het belang van een 
goede taakverdeling tussen politieke heersers 
enerzijds en de intelligentsia en priesterklasse 
anderzijds. Zijn inzicht gaat nog steeds op.  

 13  Volgens Augustinus regeren de intellec-155 

tuelen en de priesters over ‘het ware’, ‘het 
goede’ en ‘het schone’ en bevolken zij de 
voorposten van de civitas dei: tempels, 

kloosters en universiteiten, waarin zij het 
contact met de eeuwigheid onderhouden. 160 

Politieke heersers bewaken de vrede en 
regeren over de publieke ruimte, de civitas 
terrana. Zij maken de wetten en bezitten het 
monopolie op geweld zodat die wetten wor-
den nageleefd. Het gaat mis als beide domei-165 

nen worden vermengd en … als men het para-
dijs op aarde wil vestigen. Want de deugden 
van de wijsgeer verschillen van de deugden 
van de politicus.  

 14  Het eerste verschilpunt betreft de drang tot 170 

systematiseren. Voor een natuurkundige is 
systematiseren nuttig. Maar in de politiek is 
die drang geen deugd. Want al die systemati-
seringsdrift voedt het misverstand dat de 
maatschappij en de economie vanuit een cen-175 

traal punt kunnen worden gestuurd op basis 
van een doel of plan. Filosofen voelen zich 
beroepshalve aangetrokken tot de opvatting 
dat de samenleving aan superieur gewaand 
verstand dient te worden onderworpen. Dat in 180 

het Westen de sociale en economische orde 
spontaan tot stand komt, op basis van indivi-
duele voorkeuren en besluiten, is iets wat men 
liever vergeet.  

 15  Een ander verschilpunt heeft te maken met 185 

de utopische verleiding. Preken over een 
ideale wereld is het dagelijks brood van de 
dominee en de moraalfilosoof. Maar politiek 
is de kunst van het mogelijke. Dromers in de 
politiek ontkennen dat: tegenover de onvol-190 

maakte wereld, waarin eigenbelang, afgunst 
en ongelijkheid de toon zetten, plaatsen zij 
een ideale wereld zonder deze zonden. Maar 
hun pogingen het paradijs op aarde te vestigen 
leiden per saldo tot meer ellende dan geluk.  195 

 16  Het laatste verschilpunt kan men omschrij-
ven als de politiek der goede bedoelingen. 
Intellectuelen raken soms beneveld door hun 
eigen ideeën. Deze beneveling leidt ertoe dat 
politici worden beoordeeld op basis van het 200 

voornemen dat aan hun politiek ten grondslag 
ligt. Maar de weg naar de hel is met goede 
bedoelingen geplaveid. In de politiek tellen 
mooie bedoelingen niet. Het gaat om gevol-
gen en resultaten.  205 

 17  Politieke wijsheid krijgt men door erva-
ring. Van de ervaring zal dus het medicijn 
tegen intellectuele agorafobie moeten komen. 
Studeerkamerintellectuelen, die met beslagen 
bril de menigte verleiden, zijn de veroorza-210 

kers van rampen.
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Tekst 2  
 
 

De veranderlijkheid van de historische waarheid 
 
Onderstaand essay is een bewerking van een artikel van Chris van der Heijden dat 
verschenen is in Vrij Nederland van 6 december 2003. 
 
 

 1  Het recente Europese verleden is niet meer 
wat het geweest is. In verschillende landen 
werden de afgelopen jaren correcties op de 
bestaande beelden van de periode vóór en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog aangebracht. 
Overal tonen geëngageerde historici aan dat 
het beeld van het jongste verleden eenzijdig 
is. En dat leidt tot hevig debat.  

 2  Zo publiceerde de Spaanse journalist en 
historicus Pío Moa Rodriguez onlangs een 
zoveelste boek over de Spaanse burgeroorlog, 
De mythen van de Spaanse burgeroorlog1). 
Alle fraaie en minder fraaie verhalen die nu 
al bijna zestig jaar over tal van personen en 
gebeurtenissen de ronde doen, zouden vol-
gens Moa Rodriguez ver bezijden de waar-
heid liggen. Het gangbare beeld was dat de 
naar het fascisme neigende dictator Franco en 
zijn aanhangers hun tegenstanders en de 
bevolking genadeloos aanpakten, terwijl de 
republikeinen en hun communistische mede-
standers idealistischer zouden zijn geweest. 
Maar volgens Moa Rodriguez had Franco ook 
zijn goede kanten: hij wist Spanje bijvoor-
beeld uit de handen van Hitler te houden. 
Bovendien waren er ook onder de republi-
keinen machtswellustelingen.  

 3  Een vergelijkbare herziening van het 
recente verleden vindt sinds kort bij onze 
zuiderburen plaats. Als voorbeeld kunnen we 
Antwerpen nemen. Het heersende beeld was 
tot voor kort dat de Antwerpse joden het 
tijdens de Tweede Wereldoorlog alleen van 
Duitse zijde zwaar te verduren hadden. Dat 
beeld is door recente publicaties grondig 
bijgesteld. Werden in Brussel de joden nog 
tijdens de oorlog op allerlei manieren gehol-
pen, in Antwerpen werden ze al vóór de 
oorlog geïsoleerd; in het verlengde daarvan 
deden de Antwerpse gemeente en politie 
tijdens de oorlog hun uiterste best om de 
Duitsers te helpen met anti-joodse activitei-
ten. 

 4  In meer landen zijn in de afgelopen jaren 
correcties op de bestaande beelden van de 
laatste oorlog aangebracht. Een voorbeeld uit 
Polen: de Poolse historicus Gross toonde in 
2001 aan dat de zestienhonderd joden van 
Jedwabne in juli 1941 niet door de Duitsers 
maar door de eigen bevolking waren ver-
moord. De reacties lieten niet op zich wach-

ten. Volgens de een loog Gross, een volgende 
was verbijsterd, een derde boog beschaamd 
het hoofd. Maar hoe dan ook, het beeld van 
de behandeling van de joden in het Polen van 
de Tweede Wereldoorlog kan sinds de publi-
catie van Gross niet meer hetzelfde zijn.  

 5  Het is interessant eens te bezien hoe 
historische beelden eigenlijk ontstaan en 
waardoor sommige beelden langer meegaan 
dan andere. Laten we bijvoorbeeld eens 
kijken naar de beeldvorming rond de gruwe-
lijke loopgravenstrijd van de Eerste Wereld-
oorlog. De overlevenden hadden het gevoel 
dat alleen lotgenoten konden begrijpen wat ze 
hadden meegemaakt: de modderige slagvel-
den van Verdun, de hongerige ratten in de 
loopgraven, het weggeblazen gezicht van een 
kameraad. Jaren later werd in boeken als  
Im Westen nichts Neues van Remarque de 
sfeer van toen zo goed getroffen, dat ze op de 
overlevenden een onuitwisbare indruk maak-
ten. De weergave en sfeertekening in deze 
boeken maakten de indruk authentiek te zijn. 
De lotgenoten herkenden zich er dan ook 
moeiteloos in. Het door deze verhalen zo 
overtuigend opgeroepen beeld werd overge-
nomen door degenen die de gebeurtenissen 
niet uit eigen ervaring kenden. Toen het 
eenmaal door hen geaccepteerd was, kon dit 
beeld van de oorlog, verspreid door allerlei 
publicaties, ook het beeld van volgende 
generaties bepalen.  

 6  Zo gaat het vaak bij beelden van histori-
sche gebeurtenissen. Bij de acceptatie ervan, 
ook door latere generaties, speelt waarachtig-
heid een grote rol, omdat wij geneigd zijn iets 
wat waarachtig aandoet, ook voor waar te 
houden. Dr. L. de Jong realiseerde zich dat 
toen hij zijn bekende geschiedwerk over de 
Tweede Wereldoorlog opzette. Veel van zijn 
beschouwingen zijn dan ook gebaseerd op de 
verslagen van hen die erbij waren, onder wie 
joodse overlevenden, oud-verzetslieden en 
oud-militairen, maar ook collaborateurs.  

 7  Sommige historische beelden gaan 
generaties lang mee, totdat men tot andere 
inzichten komt en het tot dan toe geldende 
beeld verdwijnt. De waarheid van het 
oorspronkelijke beeld, veelal gebaseerd op 
verhalen die als waarachtig en dus als waar 
werden beschouwd, wordt dan vervangen 
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door een nieuwe waarheid, soms gebaseerd 
op nieuwe, ook als waarachtig overkomende 
verhalen.  

 8  Hoe komt het dat een historisch beeld juist 
op dat bepaalde moment door een ander 
wordt vervangen? Dat heeft lang niet altijd 
met de komst van een nieuwe generatie te 
maken, want zo’n omslag treedt niet bij elke 
generatiewisseling op. De West-Europese 
visie op kolonialisme, om een voorbeeld te 
geven, is vele generaties lang in grote lijnen 
hetzelfde gebleven, pas in de tweede helft van 
de negentiende eeuw kreeg men besef van de 
verfoeilijke kanten ervan.  

 9  Soms zijn het, zoals dat door sociologen 
wordt genoemd, ‘overweldigende momenten’ 
die het beeld dat men van het historische 
verleden of heden heeft, plotseling doen 
kantelen. De aanslagen in Amerika van  
11 september 2001 bijvoorbeeld hebben in 
het westen geleid tot een ingrijpende nuan-
cering van de denkbeelden over de islami-
tische wereld. In ons land, om een ander 
voorbeeld te noemen, heeft de dood van de 
ambitieuze politicus Pim Fortuyn velen, 
waaronder gezaghebbende politici, dermate in 
beweging gebracht dat er een totaal andere 
kijk op Nederland als immigratieland 
ontstond.  

 10  Tot de meest overweldigende gebeurtenis-
sen behoren vanzelfsprekend oorlogen. Oor-
logen zijn zo ingrijpend dat ze als het ware 
‘een gat in de tijd’ kunnen slaan. Ze kunnen 
het begin vormen van een gloednieuw tijd-
perk, waarin niet alleen politieke en maat-
schappelijke structuren veranderen, maar 
vooral ook de manier waarop men tegen 
verschijnselen en ontwikkelingen aankijkt. 
Neem bijvoorbeeld de Amerikaanse in-
menging in Vietnam in de jaren zestig en 
begin jaren zeventig, die het beeld dat men 
van Amerika in Europa had, ingrijpend 
veranderde. Dankbaarheid jegens Amerika 
voor de bevrijding van het nazi-juk, maakte 
plaats voor regelrechte gevoelens van 
vijandigheid jegens een land dat nu heftig 
beschuldigd werd van onmenselijk optreden. 

 11  Dat beelden veranderen kan simpelweg 
ook veroorzaakt worden door een grotere 
afstand in tijd. Wetenschappers kunnen 
nieuwe feiten ontdekken of door een andere 

wetenschappelijke methodologie oude feiten 
in een nieuwe context plaatsen, zodat deze 
feiten toch een andere kleur en betekenis 
krijgen. Soms is het voor diepgravend histo-
risch onderzoek dan wel nodig dat bepaalde 
belemmeringen uit de weg geruimd worden, 
zoals in het geval van Polen en andere Oost-
Europese landen. Pas toen de Berlijnse Muur 
was gevallen, werden archieven toegankelijk 
voor historici en konden zij het door de staat 
geannexeerde verleden onbelemmerd onder-
zoeken. 

 12  Een markante verklarende factor bij het 
herformuleren van de historische waarheid is 
de wisseling van staatsmacht. Laten we nog-
maals naar Spanje kijken. Er is bijna dertig 
jaar verstreken sinds de dood van Franco in 
1975. Die periode is eenvoudigweg in een 
aantal subperioden te verdelen, waartoe ook 
de jaren dat de socialisten het voor het 
zeggen hadden, gerekend kunnen worden.  
In elk van deze subperioden werd het jongste 
verleden herschreven. Alles wat ‘goed’ was 
geweest, werd opeens als ‘slecht’ gezien en 
andersom. Telkens werd het verleden volledig 
herschreven: caudillo Franco was beurtelings 
gevierd leider en paljas, en zijn regeerperiode 
werd dan weer eens gezien als een tijdperk 
van ware renaissance dan weer van terugval 
in duisternis. Nu is – sinds halverwege de 
jaren negentig een nieuwe ideologische stro-
ming de politieke macht heeft – het beeld van 
Franco en de burgeroorlog en de Franco-tijd 
opnieuw aan het veranderen. Dat kan geen 
toeval zijn: ‘waarheid’ is onmiskenbaar ver-
strengeld met macht. 

13   Beelden van historische gebeurtenissen en 
ontwikkelingen wisselen met de tijd. Wat 
aanvankelijk waarachtig leek en daardoor als 
waarheid werd gezien door opeenvolgende 
generaties, kan er (veel) later minder geloof-
waardig uitzien. Wat voor waar werd gehou-
den, wordt dan vervangen door een andere 
‘waarheid’. De aanzet tot een wisseling van 
beeld is vaak afkomstig van de groep die de 
(intellectuele) macht bezit of – al is dat vaak 
hetzelfde – de aandacht op zich weet te 
vestigen. Macht, propaganda en waarheid, ze 
doen het met elkaar. Waarheid omtrent het 
verleden blijkt betrekkelijk te zijn. 

 
 
 
Spaanse Burgeroorlog: in 1936 kwamen conservatieve krachten in opstand tegen de socialistische regering van de Spaanse 
Republiek; generaal Franco kwam als overwinnaar uit de strijd en bleef tot aan zijn dood in 1975 als dictator aan de macht. 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil 
nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 

Einde 

noot 1 
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Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen Nederlands vwo op dinsdag 21 juni, aanvang 13.30 uur moeten de 
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. 
Deze mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de 
kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 5 bij vraag 20 (samenvattingsopdracht) moet in de eerste zin de zinsnede 
“De veranderlijkheid van het historische verleden” vervangen worden door: 
 
“De veranderlijkheid van de historische waarheid” 
 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. J. Bouwsma 
 

 Nederlands 

Centraal examen vwo 2005 
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven Er
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tu
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bl
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer. 
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen Nederlands VWO kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
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   1 Tekst met vragen 
   1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 

   1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat 
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het 
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 

   2 Samenvatting 
   2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in 

de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
   2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op 

de inhoud, samenhang en formulering: 
    • Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
    • Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

    • Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 

   2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt ongeveer 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het 
beoordelingsmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. 
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in 
correct Nederlands. 
 
Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 
Zinsbouwfout:   per fout   -1 
Telegramstijl i.p.v. hele zin: per fout   -1 
Interpunctiefout:  1 of 2 fout(en)  -0 
     3 of meer fouten  -1 
Spelfout:   1 fout   -0 
     2 fouten   -1 
     3 of meer fouten  -2 
Overige taalfouten:  per fout   -1 
 

   N.B. Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, 
hoeven slechts één keer als fout te worden meegeteld. 
 

   2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien 
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, 
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie 
verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 A
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Tekst 1 Intellectuele pleinvrees 
 

 1  C 

ntwoorden Deel- 
scores

 
 2  A 

 
 3  A 

 
 4  B 

 
 5  B 

 
 6  D 

 
Maximumscore 1 

 7  alinea 5  
 
Maximumscore 1 

 8  alinea 8 
 
Maximumscore 1 

 9  alinea 12 
 
Maximumscore 1 

 10  alinea 17 
 

 11  C 

 
Maximumscore 1 

 12  De kern van een goed antwoord is: 
Zij menen dat alleen intellectuelen kunnen bepalen wat het beste voor het volk is / zij 
menen dat het volk blind/dom is / niet zelf kan bepalen wat goed voor het volk is. 
 
of 
 
Zij beschouwen zichzelf als zieners met het alleenrecht op de waarheid en daarom op de 
macht. 
 
Maximumscore 1 

 13  “Dat maakt hen namelijk overbodig.” (regels 109-110) 
 
Maximumscore 2 

 14  De kern van een goed antwoord is: 
Deze bewegingen zijn anti-democratisch. 
 
Indien: Deze bewegingen zijn kortzichtig / hebben geen oog voor marktwerking  1  
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 A
 
 
Maximumscore 6 

 15  De kern van een goed antwoord is: 
 

Deugden Verklaring waarom deze deugd niet 
praktisch is in de politiek 

1drang tot systematiseren 1 in de economie heerst spontaneïteit, geen 
(verstandelijke) systematiek 

2 utopische idealen schetsen 2 wereld is zondig / volmaakte wereld is 
niet bereikbaar 

3 goede bedoelingen formuleren / 
bevlogenheid 

3 politiek draait om resultaten, niet om 
bedoelingen/bevlogenheid 

 
per juiste deugd met bijbehorende juiste verklaring  2 
 
Opmerking 
Wanneer bij een juiste deugd de juiste verklaring ontbreekt, aan deze deugd 0 punten 
toekennen. 
 
Maximumscore 2 

 16  Voorbeelden van een goed antwoord zijn (een van de volgende): 
• een betoog: want de schrijver beargumenteert dat intellectualisme in de politiek niet 

praktisch / gevaarlijk is 
• een beschouwing: want de schrijver laat ons nadenken over de rol / invloed / betekenis van 

de intellectueel in de politiek 
• een combinatie van betoog en beschouwing want (combinatie van argumenten hierboven) 

 
Opmerking 1 
Antwoorden die de tekst primair als uiteenzetting typeren, moeten fout gerekend worden. 
 
Opmerking 2 
Wanneer een kandidaat een tekstsoort noemt zonder de bijbehorende juiste uitleg, 0 punten 
toekennen. 
 

 17  C 

 
 18  A 

 
 19  A 

 
Tekst 2 De veranderlijkheid van de historische waarheid 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 23 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen genummerd. 

ntwoorden Deel- 
scores

 
Maximumscore 5 
(algemene ontwikkeling / aanleiding) 

 20  • afgelopen jaren zijn in verschillende landen correcties aangebracht op bestaande beelden 
van de periode vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog / overal tonen geëngageerde 
historici aan dat beeld van jongste verleden eenzijdig is  4  

• dat leidt tot hevig debat  1  
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Maximumscore 4 
(ontstaan historische beelden en verloop acceptatieproces) 

Antwoorden Deel- 
scores

 21  • beelden ontstaan als ze gebaseerd zijn op waarachtige verhalen  1  
• wat waarachtig is wordt voor waar gehouden  1  
• wat eenmaal door lotgenoten voor waar is geaccepteerd, wordt door volgende generaties 

overgenomen  2  
 
Maximumscore 1 
(factor die geen rol speelt) 

 22  • beelden worden niet zomaar gewijzigd met een generatiewisseling  1  
 
Maximumscore 9 
(factoren of processen die een rol spelen bij een beeldwisseling) 

 23  • beelden wisselen / worden bijgesteld / genuanceerd / gecorrigeerd  1  
 

• door ‘overweldigende’ momenten die tot een omslag in denken / tot nuancering van denken 
/ een omslag in gevoelens leiden  2  

• door een grotere afstand in tijd waarbij nieuwe feiten kunnen worden ontdekt, oude feiten 
(door een nieuwe wetenschappelijke methodologie) in een nieuwe context kunnen worden 
geplaatst, belemmeringen voor onderzoek worden weggenomen  4  

• door een wisseling van de (politieke, ideologische, intellectuele) macht  2  
 
Maximumscore 4 
(conclusies) 

 24  • (historische) waarheid is klaarblijkelijk/dus verstrengeld met (intellectuele, politieke, 
ideologische) macht  2  

• waarheid omtrent het verleden is (dus) betrekkelijk  2  
 
Indien: wat voor waar wordt gehouden wordt (steeds) vervangen door een nieuwe waarheid  1  
 
Indien: wat eerst geloofwaardig/waar lijkt voor de ene generatie, kan voor een andere 
generatie ongeloofwaardig/niet-waar lijken  1  
 
 

 25   Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting1)

Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 26   Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1)

Voor de eerste overschrijding met 19 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij  
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
 
 
 
Bij positie 25 en 26 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten 
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld  
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 25 een 3. 
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 

noot 1 
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Schematisch: 
190 - 209: 0 scorepunten aftrek; 
210 - 214: 2 scorepunten aftrek; 
215 - 219: 4 scorepunten aftrek; 
220 - 224: 6 scorepunten aftrek; 
225 - 229: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar de Citogroep. 
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Tijdvak 1
Maandag 24 mei
9.00 – 12.00 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 18 vragen en 
één samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Nederland bestaat niet meer 
 
 
In het tekstgedeelte van de alinea’s 1 tot en met 3 is er een verband tussen de regels 1 tot en 
met 47 enerzijds en de slotzin van alinea 3, regels 47-50, anderzijds. 

1p 1  Welk begrippenpaar geeft dat verband juist aan?  
A aanleiding – probleemstelling  
B historisch overzicht – stelling 
C oorzaak – gevolg 
D vergelijking – conclusie 

 
   De tekst kan worden verdeeld in vier delen, die van de volgende kopjes voorzien kunnen 

worden:  
   deel 1: Vervaging nationale identiteit 
   deel 2: Bedreiging nationale cultuur 
   deel 3: Kanttekeningen bij theorie over cultuur 

deel 4: Belangstelling voor nationale identiteit 
1p 2  Met welke alinea begint deel 2: Bedreiging nationale cultuur? 

A alinea 2  
B alinea 3 
C alinea 4 
D alinea 5 

 
1p 3  Met welke alinea begint deel 3: Kanttekeningen bij theorie over cultuur? 

A alinea 6 
B alinea 7 
C alinea 8 
D alinea 9 

 
In alinea 3 staat dat “vooral intellectuelen” de kranten en tijdschriften volschrijven over 
“het zorgwekkende gebrek aan en de afbraak van cultureel nationalisme”. In alinea 4 wordt 
kritisch op deze intellectuelen gereageerd. 

1p 4  Wat vormt de kern van deze kritiek? 
A Intellectuelen houden zich zogenaamd bezig met de Nederlandse cultuur, maar eigenlijk 

gaat het hen erom allochtone culturen te weren. 
B Intellectuelen klampen zich vast aan de bestaande situatie, maar doen net alsof ze de 

Nederlandse cultuur willen beschermen en in ere herstellen. 
C Intellectuelen menen ten onrechte dat Nederlanders bescherming van hun eigen cultuur 

wensen. 
D Intellectuelen zijn nauwelijks geïnteresseerd in immigranten en houden angstvallig 

verandering tegen.  
 

3p 5  Leg in maximaal 25 woorden uit, wat de kern van het verschil in opvatting tussen de auteur 
en Bolkestein is over een Nederlandse identiteit.  
 
Het standpunt van cultuurnationalisten als Bolkestein, zoals weergegeven in alinea 4, is 
gedeeltelijk in tegenspraak met dat van Schnabel, zoals weergegeven in alinea 7. 

3p 6  Maak dit duidelijk in maximaal 35 woorden. 
 
In alinea 8 gaat de behandeling van Schnabels visie over in een bespreking van door 
Bolkestein naar voren gebrachte principes. 

1p 7  Kies hieronder de zin die het beste duidelijk maakt welke functie de bespreking van 
Bolkesteins principes heeft in het geheel van de tekst. 
De door Bolkestein genoemde principes worden besproken 

A als aanvulling op Schnabels visie op cultuur. 
B als in overeenstemming met Schnabels visie op cultuur. 
C als tegenwicht voor Schnabels visie op cultuur.  
D ter verdediging van Schnabels visie op cultuur. 
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400014-1-2o 3 Lees verder 

Volgens Bolkestein moet het gedachtegoed uit de Europese Verlichting beschermd worden 
ter instandhouding van de Nederlandse cultuur (zie alinea 8). 

1p 8  Welk argument kan er tegen deze opvatting van Bolkestein worden afgeleid uit alinea 8?  
A De bedoelde principes uit de Europese Verlichting zijn niet belangrijk genoeg om tegen 

invloeden van buitenaf beschermd te worden. 
B De beginselen van de Europese Verlichting hebben weliswaar een liberaal karakter, maar 

lenen zich uitstekend voor onderhandeling.  
C De beginselen van de Europese Verlichting zijn geen exclusief eigendom van de westerse 

samenleving en hoeven daarom niet als zodanig beschermd te worden. 
D De principes van de Europese Verlichting worden nauwelijks bedreigd, zodat het niet nodig 

is ze tegen invloeden van buitenaf te beschermen. 
 
Volgens Bolkestein moeten bepaalde westerse waarden beschermd worden (zie alinea 8). 

1p 9  Welk argument kan er tegen Bolkesteins opvatting worden afgeleid uit het tekstgedeelte van 
alinea 9 tot en met 11? 

   Die westerse waarden kunnen niet beschermd worden, want zij 
A hebben geen eenduidig karakter en zijn daarom onderhandelbaar.  
B worden historisch gezien niet overal op dezelfde wijze geïnterpreteerd.  
C worden in West-Europese staten voortdurend bediscussieerd. 
D zijn inhoudsloos, als ze niet onderhandelbaar zijn. 

 
“De geschiedenis leert dat West-Europese staten zich in dit opzicht niet altijd even tolerant 
hebben opgesteld.” (regels 162-164) 

1p 10  Welke uitspraak over dit argument is juist? 
Dit argument ontleent zijn kracht aan het feit dat 

A het controleerbaar is. 
B het naar een betrouwbare bron verwijst. 
C het strookt met de intuïtie van de lezer. 
D het wordt ingebracht door een deskundige. 

 
De laatste zin van alinea 1 luidt: “Het is de vraag of het besef lid te zijn van een natie nog 
een rol speelt in het economisch en politiek handelen van de individuele burger.” 
Onder andere uit de laatste alinea van de tekst kan worden afgeleid hoe deze vraag wordt 
beantwoord. 

1p 11  Hoe luidt dat antwoord? 
   Voor de individuele burger betekent nationale identiteit waarschijnlijk 

A alleen in economisch opzicht nog veel. 
B alleen in politiek opzicht nog veel.  
C noch in economisch, noch in politiek opzicht veel.  
D zowel in economisch als politiek opzicht nog veel. 

 
3p 12  Waarin verschillen migranten en Nederlanders, gelet op hun cultuur, als het gaat om hun 

behoefte aan een groepsidentiteit? Zie alinea 2 en 12. 
   Gebruik maximaal 15 woorden.  

 
1p 13  Welke van onderstaande uitspraken geeft het beste de tekstbedoeling weer? 

De tekst wil hoofdzakelijk duidelijk maken dat 
A cultuur en identiteit niet door uitheemse invloeden bedreigd kunnen worden. 
B de analyse die enkele intellectuelen maken van de Nederlandse identiteit niet deugdelijk is. 
C in een correcte samenleving normen en waarden permanent ter discussie moeten staan. 
D nogal wat intellectuelen een vanzelfsprekende neiging tot overdrijven hebben. 
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400014-1-2o 4 Lees verder 

1p 14  Hieronder staan vier uitspraken over de Nederlandse identiteit. Welke daarvan geeft het 
beste het standpunt uit deze tekst weer?  

A Bij de roep om bescherming van de nationale Nederlandse identiteit wordt er ten onrechte 
van uitgegaan dat er nog zo’n collectief ervaren identiteit bestaat. 

B De massale komst van immigranten brengt in ons land het risico van een krachtige, op de 
nationale Nederlandse identiteit georiënteerde reactie met zich mee.  

C De roep om bescherming van de nationale Nederlandse identiteit komt voort uit angst voor 
voortschrijdende individualisering.  

D Vanwege de massale komst van immigranten moet er in ons land een brede 
maatschappelijke discussie worden gevoerd over de nationale Nederlandse identiteit.  
 

1p 15  Tot welke tekstsoort behoort het artikel Nederland bestaat niet meer vooral, gelet op de 
strekking ervan? 

A de beschouwing 
B de uiteenzetting 
C het betoog 

 
Paul Scheffer, publicist, reageerde in de NRC uitvoerig op het artikel Nederland bestaat 
niet meer van Peter van der Veer met een eigen artikel, getiteld: Kunst van het 
kosmopolitisme. Uit dat artikel komt onderstaand fragment. 
 
De godsdienstwetenschapper Peter van der Veer betrekt in een luchtige polemiek de stelling 
dat de Nederlandse cultuur is verdampt in een transnationaal geheel. Typerend voor zijn 
artikel is dat de aanvaarding van het Engels als voertaal hem een vooruitgang lijkt. Stelt 
een afscheid van de eigen taal burgers inderdaad in staat om gemakkelijker deel te nemen 
aan het internationale verkeer? Het is duidelijk dat het Engels zich ontwikkelt tot een 
wereldwijde voertaal, een ‘lingua franca’. Wie het belang onderstreept van een lingua 
franca, vertelt echter niet meer dan het halve verhaal. De zoektocht naar een 
gemeenschappelijke taal in Europa zou moeten samengaan met een waardering voor het 
gesprek dat we in de eigen taal met elkaar voeren. Nederland presenteert zichzelf graag als 
culturele en diplomatieke makelaar, maar de prijs die we daarvoor betalen, is duidelijk: 
ons land neemt veel in zich op, maar geeft te weinig van zichzelf terug. De betrekkingen 
tussen de naties worden mede bepaald door de beelden die men over en weer koestert. 
Steeds meer Nederlandse romans worden vertaald en dat is misschien belangrijker voor de 
verhoudingen tussen bijvoorbeeld Nederland en Duitsland dan de vele politieke contacten. 
Meer animo om deel uit te maken van het culturele leven in andere landen zou ons niet 
misstaan, zolang we maar begrijpen dat het om wederkerigheid gaat. De keuze voor het 
Engels tegen het Nederlands is dan ook een armoedige. Het gaat om een oefening in 
tweetaligheid en niet om het veroordelen van al wat nationaal is tot een sentimenteel 
dialect, kortom tot achterlijkheid. 
 
naar: Paul Scheffer, Kunst van het kosmopolitisme, NRC, januari 2001 
 
Volgens Paul Scheffer heeft Peter van der Veer “een luchtige polemiek” geschreven.  

1p 16  Welk verwijt lijkt Scheffer hier te maken aan het adres van Van der Veer? 
Van der Veer heeft volgens Scheffer te weinig oog voor 

A de betekenis van een eigen identiteit.  
B de dreigende ondergang van dialecten. 
C het behoud van de eigen literatuur. 
D het nut van meertaligheid.  

 
   Zowel in fragment 1 als in de tekst Nederland bestaat niet meer wordt met betrekking tot de 

actuele verhouding tussen Nederland en het buitenland gewezen op het toenemend belang 
van internationale contacten. Toch is er een verschil in kijk op deze (culturele) verhouding.  

3p 17  Geef dit verschil aan. 
Gebruik maximaal 45 woorden. 
 
 
 
 
 

fragment 1 
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400014-1-2o 5 Lees verder 

 
De gevoeligheid voor andere culturen heeft alles te maken met het vermogen om een 
verhouding tot het eigen verleden te vinden. Want hoe kan iemand die zich niet in staat acht 
tot ‘een gesprek met de vorigen’ 1) wel pretenderen andere tradities te kunnen 
doorgronden? Zo’n inzicht behoort kritisch te zijn en moet derhalve ook de dieptepunten 
van de eigen geschiedenis omvatten. Omgang met de traditie dient ertoe een onafhankelijk 
oordeelsvermogen te bevorderen, niet een blinde onderworpenheid uit te lokken. 
De verantwoordelijkheid die we in het hier en nu voelen voor het verleden is een 
verplichting die we vrijwillig aangaan: de doden zijn overgeleverd aan de levenden. We 
kunnen onze culturele erfenis laten verpieteren. Niemand dwingt ons tot monumentenzorg of 
het uitgeven van onze klassieken. Straks staat de deur open, maar biedt louter toegang tot 
een lege ruimte, omdat niemand het meer de moeite waard vond om terug te kijken. 
 
naar: Paul Scheffer, Kunst van het kosmopolitisme, NRC, januari 2001 
 
In alinea 5 van Nederland bestaat niet meer besteedt Van der Veer aandacht aan de houding 
van Nederlanders ten opzichte van de vaderlandse geschiedenis. 

1p 18  Welk negatief gevolg heeft die houding, gelet op fragment 2? 
 
 
 
Tekst 2 De uitverkoop van ’68 
 
 

22p 19  Maak een samenvatting in correct Nederlands van maximaal 200 woorden van de tekst 
De uitverkoop van ’68. Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor iemand die 
de oorspronkelijke tekst niet kent. Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 

• welk maatschappelijk probleem de aanleiding vormt tot de kritiek op de jaren zestig; 
• wat een onjuiste analyse en een onjuiste aanpak van dit probleem is; 
• wat de juiste analyse van dit probleem is en welke rol de babyboomers bij dat probleem 

spelen; 
• wat de belangrijkste verdiensten van de jaren zestig zijn; 
• wat de juiste aanpak van het genoemde maatschappelijke probleem is. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘een gesprek met de vorigen’: de gedachtewereld kennen van mensen uit het verleden 

fragment 2 

Einde 

noot 1 
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400014-1-2t 2 Lees verder 

Tekst 1  
 
Onderstaand artikel is een bewerkte versie van een artikel van Peter van der Veer, dat in 
september 2000 verscheen in het tijdschrift De Gids. Van der Veer is godsdienstwetenschapper. 
 

Nederland bestaat niet meer 
 
 

 1  Al zeker tien jaar lang is er onder 
intellectuelen en politici een debat aan de gang 
over de Nederlandse cultuur en de Nederlandse 
identiteit. Dit debat moet gezien worden tegen 
de achtergrond van twee met elkaar samen-5 

hangende ontwikkelingen die zich in het 
grootste deel van Europa voordoen. De belang-
rijkste verandering is de komst van niet-blanke, 
vooral islamitische immigranten. De andere 
belangrijke verandering is de voortschrijdende 10 

eenwording van Europa. Deze twee processen 
zijn onderdeel van een wereldomvattende trans-
formatie, waarbij nationale staten steeds minder 
in nationale en steeds meer in transnationale 
verbanden opereren. Het is de vraag of het besef 15 

lid te zijn van een natie nog een rol speelt in het 
economisch en politiek handelen van de indivi-
duele burger. 

 2  Naast deze algemene Europese ontwikke-
lingen vond er in Nederland in de jaren zestig 20 

‘ontzuiling’ plaats. In Nederland vormden tot 
dan toe katholieken, protestanten en socialisten 
zelfstandige gemeenschappen, die strak de hand 
hielden aan een burgerlijke moraal. De door een 
religieuze of politieke ideologie verbonden 25 

groeperingen gaven het leven in Nederland zin. 
Deze gemeenschappen namen in de jaren zestig 
sterk in betekenis af. Dit ging gepaard met af-
braak van de heersende moraal van een burgerij 
die veelal als bekrompen werd ervaren. Door de 30 

opkomst van de welvaartsstaat werd het oude, 
vaak religieus georiënteerde waardesysteem 
door een nieuwe identiteit vervangen. Die wordt 
vooral gekenmerkt door consumptiedrang. Bij 
die nieuwe identiteit moeten we niet alleen 35 

denken aan collectieve deelname aan de mate-
riële consumptie, maar ook aan het collectief 
consumeren van een voyeuristisch programma 
als Big Brother en het massaal opzetten van een 
oranje hoedje bij het Europees Kampioenschap 40 

Voetbal. Pas bij sportwedstrijden voelt men zich 
kennelijk een échte Nederlander. 

 3  Het zijn inmiddels vooral intellectuelen die 
de kranten en tijdschriften volschrijven over het 
zorgwekkende gebrek aan en de afbraak van 45 

cultureel nationalisme, maar hun argumenten 
klinken hol in het Nederland van vandaag. In 
een wereld waarin de natie steeds minder als ge-
meenschappelijke factor wordt ervaren, is een 
Nederlandse cultuur slechts een mythe.  50 

 4  Is hier sprake van een gemis dat te betreuren 

  valt? Cultuurnationalisten zoals Frits Bolkestein 
vinden niet alleen dat er een eigen Nederlandse 
cultuur is, maar ook dat er nodig wat gedaan 
moet worden om die bedreigde cultuur te be-55 

schermen. De Nederlandse taal, de Nederlandse 
tolerantie, de Nederlandse geschiedenis en voor-
al de typisch Nederlandse ‘gewoonheid’ zouden 
beschermd en volledig in ere hersteld moeten 
worden. Opvallend is dat deze conservatieve 60 

ideologen meestal beter kunnen beschrijven wat 
de Nederlandse eigenheid bedreigt, dan wat zij 
is. Die bedreiging zien zij niet in abstracte so-
ciale processen zoals ‘globalisering’, maar in de 
concrete aanwezigheid van bijvoorbeeld niet-65 

ingeburgerde allochtonen. Ze tonen doorgaans 
weinig belangstelling voor de achtergronden van 
immigranten. Wel is er de angst voor verande-
ring, hetgeen kenmerkend is voor gevestigde 
elites. Migranten symboliseren immers bij 70 

uitstek de veranderlijkheid van het leven. De 
hele discussie over het behoud van de eigen 
cultuur gaat dan ook niet om het definiëren van 
de Nederlandse cultuur, maar om de afwijzing 
van andere - in feite islamitische - culturen. 75 

 5  Uiteraard kan ik niet ontkennen dat er zoiets 
als een Nederlandse staat is en een van staats-
wege bevorderde nationale cultuur. Op school 
staan vaderlandse geschiedenis en Nederlandse 
taal op het rooster, maar de meeste Nederlanders 80 

vinden kennis van de vaderlandse geschiedenis 
niet zo belangrijk. Ook blijken slechts weinig 
Nederlanders de belangrijkste namen en gebeur-
tenissen uit de vaderlandse geschiedenis daad-
werkelijk te kennen. Conservatieve ideologen 85 

beklemtonen echter voortdurend dat onze ge-
schiedenis door immigranten goed bestudeerd 
moet worden.  

 6  Heel anders is het gesteld met het belang dat 
wordt toegekend aan de beheersing van de 90 

Nederlandse taal. Vrijwel iedereen vindt dat die 
beheerst moet worden, omdat goede communi-
catie anders onmogelijk is. Voor hoger opgelei-
den wordt het Nederlands echter snel minder 
belangrijk. Om volwaardig mee te kunnen doen 95 

aan het wetenschappelijk debat, kunnen univer-
siteiten zich niet langer onttrekken aan het 
gebruik van het Engels. Mijn voorspelling is dat 
het Nederlands over niet al te lange tijd niet 
meer dan een met sentiment gekoesterd dialect 100 

zal zijn, vergelijkbaar met het Gronings van 
mijn jeugd. Overigens, de Nederlandstalige 
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400014-1-2t 3 Lees verder 

  literatuur stelt maar bar weinig voor; wie het 
Engels beheerst, krijgt directe toegang tot de 
wereldliteratuur.  105 

 7  Paul Schnabel, directeur van het Sociaal 
Cultureel Planbureau, stelt in De multiculturele 
illusie dat de in zijn ogen wat achterlijke 
migrantenculturen nauwelijks invloed hebben op 
de Nederlandse cultuur. Migrantenculturen 110 

zouden op den duur opgaan in de dominante 
Nederlandse cultuur. Wat verstaat Schnabel nu 
onder die ‘Nederlandse cultuur’ waaraan 
migranten, als het aan hem ligt, zich zouden 
moeten aanpassen? Hij onderscheidt in cultuur 115 

drie aspecten. Eén van die aspecten is partici-
patie, oftewel deelname aan school, werk en 
maatschappij. Helaas heeft Schnabel weinig oog 
voor de dagelijkse werkelijkheid. Deelname van 
allochtonen aan de arbeidsmarkt en de samen-120 

leving, noodzakelijk om te kunnen assimileren, 
wordt door subtiele en minder subtiele vormen 
van discriminatie bemoeilijkt. Werkloosheid is 
voor velen, ook voor allochtonen, een onleef-
bare toestand die volwaardige participatie aan 125 

de samenleving uitsluit, zelfs in een verzor-
gingsstaat als Nederland waar men bij werk-
loosheid niet direct grote armoe lijdt.  

 8  Schnabel onderscheidt verder in zijn theorie 
de cultuur zoals die tot uitdrukking komt in de 130 

grondwet en de waarden en normen van de 
moderne, democratische samenleving. Maar het 
is onjuist te suggereren, zoals Bolkestein doet, 
dat dit aspect van cultuur iets typisch 
Nederlands is, want het gaat om algemene 135 

uitgangspunten van elke moderne, 
democratische samenleving. Frits Bolkestein 
meent dat over deze principes niet 
gemarchandeerd kan worden. Hij stelt dat het in 
de strijd om het behoud van de Nederlandse 140 

cultuur vooral gaat om het verdedigen van het 
gedachtegoed uit de Europese Verlichting. 
Welke aanval die verdediging zo dringend 
maakt, is mij niet duidelijk. De ‘Verlichtings’-
beginselen die volgens hem onder vuur liggen, 145 

zijn die van de universeel geldende liberale 
democratie: scheiding van kerk en staat, vrijheid 
van meningsuiting, verdraagzaamheid en non-
discriminatie. Bolkestein beweert dat islamiti-
sche culturen op deze punten een povere staat 150 

van dienst hebben. 
 9  De scheiding van kerk en staat is historisch 

gezien echter veel ingewikkelder dan Bolkestein 
beseft. Zo is er in Turkije, waar veel van onze 
immigranten vandaan komen, al heel lang 155 

sprake van scheiding van kerk en staat zonder 
dat het publieke, politieke belang van de islam 
ondermijnd is. Het ideaal van de scheiding van 
kerk en staat manifesteert zich in elke samen-
leving anders. Het gaat daarom veel meer om de 160 

  aloude vraag hoe de staat religieuze minderhe-
den behandelt. De geschiedenis leert dat West-
Europese staten zich in dit opzicht niet altijd 
even tolerant hebben opgesteld. 

 10  Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk 165 

principe, maar het gaat bij vrijheid altijd om de 
politiek en de daarin verankerde wetten. Wat 
heeft vrijheid van meningsuiting voor betekenis 
wanneer er over de principes van de liberale 
democratie niet eens gediscussieerd kan 170 

worden? Het gaat hierbij om meningsvorming 
die niet vrijblijvend is, maar die ook politieke 
consequenties heeft. Behoort bijvoorbeeld het 
dragen van hoofddoekjes tot de vrijheid van 
meningsuiting of is daarmee een grens bereikt?  175 

 11  Verdraagzaamheid en non-discriminatie zijn 
volgens Bolkestein eveneens niet-onderhandel-
bare beginselen. Hij vergeet dat deze termen 
niet eenduidig zijn. Waarom mag er over de 
invulling niet onderhandeld worden? Het wezen 180 

van de democratie is toch dat mensen uitgeno-
digd worden om mee te beslissen over de inter-
pretatie van deze kernbegrippen? 

 12  Wat overblijft, is het derde aspect van cul-
tuur dat Schnabel onderscheidt: de vrijheid in 185 

eigen huis en eigen kring. Het huiselijk gezin en 
de kring der geloofsgenoten nemen echter snel 
in belang af. Het ontzuilde Nederland volgt een 
mondiale trend van toenemende individualise-
ring. De zin van het leven zoekt men, zoals hier-190 

boven al gezegd is, in excessieve consumptie en 
allerlei vormen van vrijetijdsbesteding. Dit alles 
wordt versterkt door de toenemende welvaart. 
Tegen deze achtergrond lijken migranten met 
sterke groepsbindingen ouderwets, omdat zij het 195 

Nederlandse patroon van voor 1970 laten zien. 
Wellicht komt er nu een proces op gang waarin 
transnationale identificaties zowel voor autoch-
tonen als allochtonen belangrijker worden dan 
het nationale verband. 200 

 13  Het is al met al maar zeer de vraag of het 
vraagstuk van de bedreigde nationale identiteit 
de ‘gewone’ mensen aanspreekt. Alleen wanneer 
er een duidelijk verband wordt gelegd met de 
door velen ondervonden verkeersproblematiek 205 

in de Randstad (“Ons land is vol!”) of met 
bedreiging van de welvaart (“Die mensen komen 
alleen maar uit de staatsruif eten!”) kunnen 
xenofobische1) sentimenten nationale betekenis 
krijgen. Zolang Nederland iedere andere natie 210 

voorbijstreeft in het aantal buitenlandse 
vakanties per hoofd van de bevolking en de 
overheid het ‘vreemdelingen’ steeds moeilijker 
maakt ons land binnen te komen, valt niet te 
verwachten dat Nederlanders zich massaal sterk 215 

zullen maken voor een eigen vaderlandse 
cultuur en identiteit.

 
 
xenofobie: afkeer van, angst voor alles wat vreemd is noot 1 
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Tekst 2  
 
In het jaar 1968 braken in Parijs heftige studentenrellen los. Om die reden wordt het jaartal 
1968 in de geschiedschrijving wel beschouwd als het begin van een nieuw democratisch tijdperk. 
De denkbeelden van destijds zijn lang bejubeld, maar werden later steeds vaker bekritiseerd, 
zoals in onderstaande tekst, een bewerking van een tekst uit de Groene Amsterdammer van 
17 maart 2001 van Peter Sas. 
 

DE UITVERKOOP VAN ’68 
 
 

 1   Een geest waart door Europa – de 
geest van ’68. Alle machten van de westerse 
wereld hebben zich verenigd in een heilige 
drijfjacht tegen deze geest: de conservatie-
ven, klein christelijk rechts, de liberalen en 
hun sociaal-democratische bondgenoten van 
de neoliberale ‘Derde Weg’. Er is alom 
sprake van zedelijk verval. De klachten zijn 
bekend: het zelfzuchtige individualisme van 
het ik-tijdperk, het hedonisme van de con-
sumptiecultuur, onverschilligheid jegens de 
medemens, de platte commercialisering van 
seksualiteit in de media, de ontwrichting van 
het gezin als hoeksteen van de samenleving. 
Schuldig aan dit zedelijk verval zou met 
name de geest van ’68 zijn met zijn goed-
bedoelde hippie-idealen, zoals daar zijn: 
individuele zelfontplooiing, tolerantie jegens 
anderen, seksuele bevrijding en een kritische 
houding tegenover traditioneel gezag. 

 2   Deze heilige drijfjacht tegen de geest 
van ’68, waarvan figuren als Joschka Fischer 
en Daniel Cohn-Bendit de bekendste slacht-
offers zijn, neemt veelal de vorm aan van een 
neoconservatieve tegenbeweging. De Ameri-
kaanse verkiezingen van november 2000 
werden door de aanhangers van George W. 
Bush en zijn ‘conservatisme met compassie’ 
nadrukkelijk gepresenteerd als een referen-
dum over de geest van ’68, waarvan de 
libertijn Bill Clinton de incarnatie is. In 
Nederland is er de neoconservatieve bewe-
ging rond mensen als de Leidse rechtsfilosoof 
Andreas Kinneging en CDA-parlementariër 
Hans Hillen, die het huidige zedelijk verval 
dat zij aan de geest van ’68 wijten, het 
hoofd willen bieden door terug te keren naar 
conservatieve waarden als kuisheid, burger-
mansfatsoen en respect voor autoriteit. 

 3   De geest van ’68 met zijn hippie- 
 
perverteren: op een verderfelijke wijze 
misbruiken, doen ontaarden 
 

idealen lijkt echter het slachtoffer van een  
schijnproces te zijn geworden. De zelf-
ontplooiing van het individu dat met levens-
stijlen experimenteert om zo zijn ‘echte ik’ te  

  vinden, is immers wat anders dan het zelf-
zuchtige individualisme van het materialis-
tische yuppendom. Tolerantie jegens anderen 
is wat anders dan de onverschilligheid van 
het geatomiseerde individu: het maakt niets 
uit wat anderen doen zolang hij er zelf maar 
geen last van heeft. De kritische houding van 
de mondige burger is wat anders dan de 
opportunistische houding van de calculerende 
burger die zich niets aan de overheid gele-
gen laat liggen zolang hij daarmee onge-
straft kan wegkomen. En seksuele emancipa-
tie, het doorbreken van bekrompen taboes 
om tot een gezonder seksleven te komen, is 
wat anders dan de commerciële uitbuiting 
van seksualiteit door reclame, seksindustrie 
en media, met als wanstaltig hoogtepunt het 
televisieprogramma Seks voor de Buch. 

 4   Het huidige zedelijk verval is dus niet te 
wijten aan de idealen van ’68 zelf; het is 
veeleer te wijten aan de neoliberale 
pervertering2) van die idealen in de jaren 
tachtig en negentig, een punt dat onderbe-
licht blijft in de recente aandacht voor de 
erfenis van ’68. In de jaren zestig en 
zeventig waren deze idealen nog ingebed in 
een linkse moraal van solidariteit en anti-
kapitalisme. In de jaren tachtig en negentig 
echter moest deze linkse moraal onder 
invloed van politici als Reagan, Thatcher en 
Lubbers wijken voor de neoliberale moraal 
van meer marktwerking en minder verzor-
gingsstaat. Als gevolg daarvan konden de 
idealen van ’68 alleen overleven als ze 
werden losgesneden van hun linkse wortels  
en vervolgens werden aangepast aan de  

noot 2 
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werking van de markt en het bijbehorend 
winststreven. Alleen zo konden de idealen  
van ’68 verkeren in hun neoliberale paro-
dieën. Dat wil zeggen, alleen zo kon 
individuele zelfontplooiing verworden tot 
zelfzuchtig individualisme, tolerantie tot 
onverschilligheid, seksuele emancipatie tot 
commercialisering van seks, en de mondige 
burger tot calculerende burger. 

 5   De heilige drijfjacht tegen de geest van 
’68 berust dus op een sterk staaltje geschied-
vervalsing. Dat de geest van ’68 geen blaam 
treft, betekent echter geenszins dat de gene-
ratie ’68 vrijuit gaat. De neoliberale perverte-
ring van de idealen van ’68 is mede te wijten 
aan het verraad van de babyboomers die in 
de jaren zestig en zeventig volwassen zijn 
geworden en die in de daaropvolgende 
decennia massaal naar het establishment zijn 
overgelopen. In de jaren tachtig verruilden 
zij hun lange haren, weedpijpen en Che 
Guevara-posters voor hoge posities in het 
bedrijfsleven en de politiek. 

 6   Schrijnend voorbeeld is de verwording 
van de PvdA, die van tamelijk linkse partij 
onder Den Uyl veranderde in een represen-
tant van het neoliberalisme, en die onder Kok 
niet schroomde het regeringsbed te delen met 
aartsrivaal VVD. De idealen van ’68 zijn 
door de generatie ’68 zelf verraden en in de 
uitverkoop gedaan. Dit verraad was des te 
trouwelozer, omdat het veelal gekleed ging 
in de idealen waaraan het verraad werd 
gepleegd: het zogenoemde links lullen, rechts 
zakken vullen. Juist omdat de overgang van 
individuele zelfontplooiing naar zelfzuchtig 
individualisme zo subtiel is, lag het voor de 
hand om het laatste te rechtvaardigen met 
een beroep op het eerste. 

 7   Veelzeggend in dit verband is de echt-
scheidingsgolf van de jaren negentig waarin 
vooral mannen van middelbare leeftijd hun 
gezin in de steek lieten onder het mom van 
zoeken naar zichzelf, terwijl ze alleen maar 
op zoek waren naar een lekker jong ding. En 
wat te denken van een Menno Buch, die zich 
op het ideaal van seksuele bevrijding durft te 
beroepen ter rechtvaardiging van zijn 
commerciële uitbuiting van het seksleven van 
zielige en veelal psychisch labiele mensen? 
Of van de mondigheid van burgers die zich 
schaamteloos verzetten tegen de komst van 
een asielzoekerscentrum in hun wijk? Of van 
de tolerantie van het relativisme dat wordt 
gebruikt om onverschilligheid te maskeren? 
“Vrouwenbesnijdenis is in die culturen nou 

eenmaal gangbaar, en wie zijn wij om dat te 
veroordelen?” 

 8   Dat de idealen van ’68 vaak werden 
gebruikt om een neoliberale pervertering te 
maskeren, verklaart wellicht waarom velen 
het huidige zedelijk verval abusievelijk 
toeschrijven aan de geest van ’68 in plaats 
van aan de eigenlijke oorzaak: de opkomst 
van het neoliberale marktdenken. Maar er is 
meer aan de hand. Dat de geest van ’68 
door christelijk rechts of de liberalen voor de 
bron van alle ellende wordt gehouden, is niet 
verwonderlijk: gelet op hun behoudende en 
marktgerichte maatschappijvisie hebben zij 
er sowieso alle belang bij de kritische en 
antikapitalistische geest van ’68 in een 
kwaad daglicht te stellen. Maar de tegen-
woordige kritiek op de geest van ’68 wordt 
tevens gespuid door leden van de generatie 
’68 zelf, door dezelfde babyboomers die 
toentertijd op Woodstock marihuana hebben 
gerookt, het Maagdenhuis hebben bezet en 
tegen de imperialistische oorlog in Vietnam 
hebben gedemonstreerd. Maar men zou toch 
beter moeten weten – de babyboomers 
zouden toch als geen ander moeten inzien 
hoezeer de idealen van ’68 verschillen van 
hun neoliberale verdraaiingen uit de jaren 
tachtig en negentig? Deze zelfkritiek van de 
generatie ’68 wordt echter volkomen duide-
lijk in het licht van het verraad dat zij aan 
haar eigen idealen heeft gepleegd door na 
de opstandige jaren zeventig massaal te 
kiezen voor goedbetaalde posities in het 
establishment. 

 9   Als de babyboomers op een eerlijke 
manier hun eigen rol in het ontstaan van het 
huidige zedelijk verval onder de loep zouden 
nemen, zouden zij niet zozeer hun idealen uit 
’68 als wel hun latere knieval voor het markt-
denken als de belangrijkste oorzaak moeten 
aanmerken. Zij zouden dan met de neus op 
hun eigen verraad aan de geest van ’68 
worden gedrukt. Makkelijker dan je fouten 
van nu onder ogen te zien, is het om de 
fouten toe te geven die je eventueel in een 
vroeger leven hebt gemaakt. Om de pijn van 
een kritisch zelfinzicht te vermijden, leggen 
de babyboomers dan ook alle schuld bij hun 
voormalige ikken uit ’68: “Ach ja, we waren 
toen nog jong en onbezonnen en deden een 
hoop domme dingen, maar nu hebben we 
gelukkig ons leven gebeterd …” Een van de 
boegbeelden van ’68, Jean-Paul Sartre, zou 
dit hebben doorzien als mauvaise foi – 
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kwade trouw: het jezelf bedotten om je eigen 
verantwoordelijkheid te ontlopen. 

 10   De geest van ’68 maakte deel uit van 
de Verlichting die sinds de achttiende eeuw 
in het Westen plaatsvindt, de strijd van de 
autonome en rationele mens tegen het van 
bovenaf opgelegde juk van traditionele en 
vaak irrationele autoriteiten. De culturele 
revolutie van de jaren zestig en zeventig was 
nodig om af te rekenen met het ondemocra-
tische regentendom, de discriminatie van 
vrouwen en homo's, en de repressieve en 
dubbele seksuele moraal van de jaren vijftig. 
Natuurlijk zijn de 68’ers in hun strijd vaak te 
ver doorgeschoten; het fenomeen partnerruil 
verdiende het om samen met het oranje 
formicameubilair op de schroothopen van de 
jaren zeventig te belanden. Maar daarbij 
moet worden aangetekend dat sommige 
excessen van de 68’ers nodig waren om de 

maatschappij blijvend te veranderen; om de 
koers van een samenleving recht te trekken 
moet je soms radicaal naar de andere kant 
doorbuigen. 

 11   Het huidige neoconservatisme, met zijn 
pleidooi voor burgermansfatsoen en respect 
voor traditionele autoriteiten, dreigt echter de 
fundamentele verworvenheden van de jaren 
zestig en zeventig, ja zelfs van de Verlichting 
als zodanig, ongedaan te maken. Tegen het 
neoconservatieve antwoord op het zedelijke 
verval in onze samenleving kunnen we ons 
daarom niet krachtig genoeg verzetten. Als 
we dit zedelijke verval willen aanpakken, 
dan gaat het dus niet aan om de geest van 
’68 uit te bannen. Wat we wel moeten doen 
is de geest van ’68 bevrijden uit de neo-
liberale toverlantaarn die hem op dit moment 
gevangen houdt.

 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil 
nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einde 
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inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 
vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare 
formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de 
Citogroep. 
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Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Voor deze toets kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) VWO 
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 

   1 Tekst met vragen 
   1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 

   1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat 
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het 
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
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400014-1-2c 4 Lees verder 

   2 Samenvatting 
   2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de  

in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
   2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 

worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
    •Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
    •Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

    •Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 

   2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt ongeveer 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het 
beoordelingsmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. 
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in 
correct Nederlands. 
 
Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 
Zinsbouwfout:   per fout   -1 
Telegramstijl i.p.v. hele zin: per fout   -1 
Interpunctiefout:  1 of 2 fout(en)  -0 
     3 of meer fouten  -1 
Spelfout:   1 fout   -0 
     2 fouten   -1 
     3 of meer fouten  -2 
Overige taalfouten:  per fout   -1 
 
NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven 
slechts één keer als fout te worden meegeteld. 
 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien 
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, 
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie 
verder het beoordelingsmodel. 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1 Nederland bestaat niet meer 
 
 

 1  B 

 
 2  C 

 
 3  B 

 
 4  A 

 
 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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400014-1-2c 5 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 3 

 5  De kern van een goed antwoord is: 
• Bolkestein meent dat er een (typisch) eigen Nederlandse cultuur bestaat,   1  
• de auteur meent dat een (typisch) eigen Nederlandse cultuur een mythe is / ontkent dat deze 

bestaat  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden  1  
 
   Maximumscore 3 
 6  De kern van een goed antwoord is: 

• Volgens cultuurnationalisten als Bolkestein zou de Nederlandse cultuur bedreigd worden 
door de komst van immigranten, terwijl er volgens Schnabel sprake is van een geringe 
invloed van de immigranten op de Nederlandse cultuur  2  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden  1  
 

 7  A 

 
 8  C 

 
 9  A 

 
 10  A 

 
 11  C 

 
Maximumscore 3 

 12  De kern van een goed antwoord is: 
• (Veel) migranten voelen een sterke groepsbinding  1  
• (Autochtone) Nederlanders individualiseren / zijn ontzuild  1  

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden  1  

 
 13  B 

 
 14  A 

 
 15  C 

 
 16  A 

 
Maximumscore 3 

 17  De kern van een goed antwoord is: 
• In de tekst Nederland bestaat niet meer wordt gesteld dat de Nederlandse identiteit / cultuur 

opgaat in een (economisch, politiek) transnationaal geheel / wordt het Nederlands (in 
wetenschap en literatuur) ondergeschikt gevonden aan het Engels   1  

• In fragment 1 wordt het belang van culturele uitwisseling (tussen Nederland en andere 
culturen) (waarbij de eigen identiteit behouden kan blijven) benadrukt / wordt bepleit het 
Nederlands een (gelijkwaardige / volwaardige) rol te laten spelen in internationale 
betrekkingen  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 45 woorden  1  
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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400014-1-2c 6 Lees verder 

 
 
 
 

   Maximumscore 1 
 18  De kern van een goed antwoord is: 

Men kan niet onafhankelijk oordelen. / Kritisch inzicht gaat verloren. 
of  
De culturele erfenis verpietert. / De gedachtewereld van de mensen uit het verleden wordt 
niet langer gekend. 
 
 
Tekst 2 De uitverkoop van ’68 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 22 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 19 tot en met 
25. 
 
Maximumscore 1 
(maatschappelijk probleem) 

 19  Er is (overal) sprake van zedelijk verval  1  
 
Maximumscore 3 
(onjuiste analyse van het probleem) 

 20  • De geest van ’68 (met zijn hippie-idealen) wordt verweten  1  
• ten onrechte  1  
• dat hij de oorzaak vormt daarvan / van het zedelijk verval   1  

 
of 
 

• Dat de geest van ’68 (met zijn hippie-idealen) de schuld zou zijn  1  
• daarvan / van het zedelijk verval  1  
• is geschiedvervalsing   1  

 
Maximumscore 4 
(onjuiste aanpak van het probleem) 

 21  • Onjuiste aanpak van het probleem (door neoconservatieven) is:  1  
• terugkeer naar conservatieve waarden  3  

 
of 
 

• Onjuiste aanpak van het probleem (door neoconservatieven) is:  1  
• terugkeer naar kuisheid   1  
• terugkeer naar burgermansfatsoen  1  
• terugkeer naar respect voor autoriteit   1  

 
Maximumscore 5 
(juiste analyse van het probleem) 

 22  • (Maar/Echter) oorzaak van het probleem is het neoliberale marktdenken:   1  
• neoliberale marktdenken perverteert / heeft de geest/idealen van ’68 doen ontaarden  4  

 
of 
 

   • (Maar/Echter) oorzaak van het probleem is het neoliberale marktdenken:   1  
• individuele zelfontplooiing is ontaard in zelfzuchtig individualisme  1  
• tolerantie is ontaard in onverschilligheid  1  
• seksuele emancipatie is ontaard in commercialisering seks  1  
• de mondige burger is ontaard in calculerende burger  1  

 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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400014-1-2c 7 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 3 
(rol van de babyboomers) 

 23  • Babyboomers schuldig aan zedelijk verval  1  
• hebben oorspronkelijke idealen/opvattingen verraden / in de uitverkoop gedaan  1  
• door toetreding tot establishment  1  

 
Maximumscore 4 
(belangrijkste verdiensten jaren zestig) 

 24  • Belangrijkste verdiensten van de jaren ’60 zijn:  1  
• afrekening met (ondemocratisch) regentendom  1  
• afrekening met discriminatie (van vrouwen en homo’s)  1  
• afrekening met seksuele moraal jaren vijftig  1  

 
Maximumscore 2 
(juiste aanpak van het probleem) 

 25  • Strijd tegen het zedelijk verval   1  
   • moet zich richten tegen neoconservatisme / neoliberale marktdenken / neoliberalisme  1  

 
 26  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 

samenvatting1) 
   Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 

totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 27  Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1) 
   Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden 

afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij 
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
 
Schematisch: 
201 - 220: 0 scorepunten aftrek; 
221 - 225: 2 scorepunten aftrek; 
226 - 230: 4 scorepunten aftrek; 
231 - 235: 6 scorepunten aftrek; 
236 - 240: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij positie 26 en 27 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten 
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld  
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 26 een 3. 
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 

Einde 

noot 1 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tijdvak 2
Woensdag 23 juni
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 20 vragen en 
één samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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400035-2-2o 2 Lees verder 

Tekst 1 Als alles hetzelfde is, doet niets er meer toe 
 
 
Over de begrippen vrijheid, gelijkheid en broederschap wordt in alinea 2 gezegd: 
“Wie voor alle drie tekent, tekent voor een probleem.” (regels 24-25).  

2p 1  Formuleer dit probleem in algemene bewoordingen. 
Gebruik maximaal 25 woorden. 
 

1p 2  Wat verstaat de auteur, gelet op alinea 3 en 4, onder ‘gelijkwaardig’ (regel 38)? 
A In alle gevallen wordt rekening gehouden met individuele omstandigheden. 
B In alle gevallen wordt rekening gehouden met individuele verschillen. 
C In geen geval wordt rekening gehouden met individuele omstandigheden. 
D In geen geval wordt rekening gehouden met individuele verschillen. 

 
Zowel in alinea 3 als in alinea 9 wordt het begrip ‘gelijkwaardigheid’ als uitgangspunt 
gehanteerd. 

2p 3  Welke consequentie heeft dit uitgangspunt? Formuleer het antwoord in algemene 
bewoordingen, zodanig dat het op beide alinea’s tezamen betrekking heeft. 
Gebruik maximaal 15 woorden. 
 
Volgens De Swaan zou de culturele canon moeten worden afgeschaft (zie regels 66-67). 
In alinea 5 wordt uitgelegd welke argumentatie aan deze opvatting ten grondslag ligt. 

1p 4  Welk type argumentatie gebruiken De Swaan en medestanders blijkens alinea 5? 
A oorzaak – gevolg 
B overeenkomst – vergelijking 
C voor- en nadelen 
D voorbeelden 

 
In de regels 63-66 wordt op krachtige wijze een opvatting geformuleerd: “Wie de sociale 
emancipatie een goed hart toedraagt, moet in de eerste plaats de maatschappelijke 
verhoudingen die haar belemmeren aanpakken.”  

1p 5  Wie huldigt/huldigen deze opvatting? 
A alleen Abram de Swaan 
B alleen Michaël Zeeman 
C alleen Pierre Bourdieu 
D alleen Pierre Bourdieu en Abram de Swaan 
E sociologen van het type Bourdieu en De Swaan  

 
3p 6  Formuleer de hoofdgedachte van alinea 6. 

Gebruik maximaal 20 woorden. 
 
In de regels 97-98 is tweemaal sprake van ‘verschillen’. 

1p 7  Op wat voor soort verschillen doelt de auteur hier? 
A verschillen in kwaliteit 
B verschillen in maatschappelijk invloed 
C verschillen in overtuigingskracht 
D verschillen in weergave werkelijkheid 

 
“Mij interesseren de verschillen” (regel 100) 

1p 8  Waarom vooral is het belangrijk oog te hebben voor verschillen?  
Het erkennen van verschillen is belangrijk, 

A omdat anders de culturele canon overbodig wordt. 
B omdat de kunstopvattingen van de elite anders niet tot hun recht komen. 
C omdat de massacultuur anders te weinig aandacht krijgt. 
D omdat hoogstaande kunstwerken anders niet tot hun recht komen. 
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400035-2-2o 3 Lees verder 

In het artikel Als alles hetzelfde is, doet niets er meer toe komt de emancipatie in Nederland 
aan de orde. 

2p 9  In welk opzicht heeft de emancipatie zich in Nederland volgens de tekst op een verkeerde 
manier ontwikkeld? 
Gebruik maximaal 20 woorden. 

2p 10  In hoeverre wordt de emancipatie in Nederland als een positieve ontwikkeling beschouwd? 
Gebruik maximaal 15 woorden. 
 
Tekst 1 maakt deel uit van een discussie. 

2p 11  In welk opzicht komt dat in alinea 8 duidelijk tot uiting? 
Gebruik maximaal 20 woorden.  
 
De zin “Als alles hetzelfde is, doet niets er meer toe” uit alinea 10 vormt tevens de titel van 
de tekst. 

1p 12  Waarom zou juist deze zin als titel gebruikt zijn? 
Juist deze zin is gekozen als titel omdat daarmee de aandacht gevestigd wordt op 

A een mogelijke consequentie van de door de tekst afgewezen opvatting. 
B een zeer belangrijk argument voor de door de tekst afgewezen opvatting. 
C een zeer belangrijk bezwaar tegen de door de tekst afgewezen opvatting. 
D het subjectieve karakter van de door de tekst afgewezen opvatting. 

 
1p 13  Welke functie heeft alinea 11 ten opzichte van alinea 10? 

A conclusie 
B opsomming 
C voorbeeld 
D weerlegging 

 
1p 14  Welke van onderstaande uitspraken past het meest bij de gedachtegang uit het tekstgedeelte 

van alinea 10 tot en met 12? 
A Relativisme leidt uiteindelijk tot het verdwijnen van hoogstaande cultuur en 

wetenschappelijke kennis. 
B Relativisme leidt uiteindelijk tot het verdwijnen van verschillen in de maatschappij. 
C Relativisme leidt uiteindelijk tot onverschilligheid voor alle vormen van cultuur. 
D Relativisme leidt uiteindelijk tot vergroting van verschillen in de maatschappij. 

 
“(…) in laatste instantie moet – met de woorden van Bint, de schooldirecteur uit de 
gelijknamige novelle van Bordewijk – ‘de leraar niet dalen, maar de leerling klimmen’.” 
(regels 144-148).  
Aan deze eis kan echter niet worden voldaan, omdat in het huidige onderwijs van een 
bepaald criterium wordt uitgegaan. 

1p 15  Citeer uit alinea 11 een woordgroep waarmee dit criterium kan worden aangeduid. 
 
De tekst Als alles hetzelfde is, doet niets er meer toe toont een duidelijke betrokkenheid bij 
de discussie over cultuur en educatie. Lees onderstaande uitspraken: 
1 Uit de woordkeus blijkt herhaaldelijk een zekere emotionele betrokkenheid bij het 
onderwerp. 
2 Uit met name het slot van de tekst blijkt een grote bezorgdheid over het niveau van het 
onderwijs in Nederland. 
3 Uit met name alinea 5 en 8 blijkt bezorgdheid over de te grote macht van de culturele 
elite. 

1p 16  Welke uitspraak is of welke uitspraken zijn juist? 
A Uitspraak 1, 2 en 3 zijn alle juist. 
B Uitspraak 1, 2 en 3 zijn alle onjuist. 
C Uitspraak 1 en 2 zijn juist, uitspraak 3 is onjuist. 
D Uitspraak 2 en 3 zijn juist, uitspraak 1 is onjuist. 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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400035-2-2o 4 Lees verder 

De tekst Als alles hetzelfde is, doet niets er meer toe kan door middel van onderstaande 
kopjes in vier delen worden onderverdeeld: 
deel 1: Beginselen in theorie en praktijk 
deel 2: Verwording culturele beginselen 
deel 3: Kanttekeningen bij het gelijkheidsideaal 
deel 4: Verwording maatschappelijke beginselen  

1p 17  Bij welke alinea begint deel 2? 
A alinea 1 
B alinea 2 
C alinea 3 
D alinea 4 

 
1p 18  Bij welke alinea begint deel 3? 

A alinea 5 
B alinea 6 
C alinea 7 
D alinea 8 

 
1p 19  Bij welke alinea begint deel 4? 

A alinea 9 
B alinea 10 
C alinea 11 
D alinea 12 

 
1p 20  Welke van onderstaande zinnen geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 

A Emancipatie en individualisering zijn bedenkelijke verschijnselen die in het belang van de 
samenleving moeten worden tegengegaan. 

B Het egalitarisme gaat uit van een verwrongen mensbeeld en hecht te veel waarde aan de 
smaak van het grote publiek. 

C Het in Nederland heersende gelijkheidsstreven zou in het belang van cultuur en onderwijs 
een halt moeten worden toegeroepen. 

D Vanwege het gelijkheidsstreven worden in Nederland op maatschappelijk, cultureel en 
educatief gebied geen duidelijke normen meer gehanteerd. 
 
 
 
Tekst 2 Recht en geweld 
 
 

19p 21  Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van de tekst Recht en geweld in 
maximaal 170 woorden. Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor iemand die 
de oorspronkelijke tekst niet kent. 
Vat in je tekst de persoonlijke analyse van de auteur samen van 

• de controverse rond de toepassing van geweld bij het handhaven van de rechtsorde; 
• het verschijnsel ‘vrede’;  
• de handhaving van de rechtsorde op nationaal én op internationaal niveau; 
• de actuele situatie met betrekking tot de handhaving van de internationale rechtsorde.  

Geef ten slotte het eindoordeel van de auteur. 
 
 Einde 
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400035-2-2t 2 Lees verder 

Tekst 1  
 
Michaël Zeeman, publicist en presentator van een literair tv-programma, heeft 
herhaaldelijk zijn mening gegeven over de tendens tot nivellering op het gebied van cultuur 
en educatie. In het essay ‘De verkwanseling van het gelijkheidsideaal’ (De Groene 
Amsterdammer, 6 juli 2002) schrijft Pieter van Os dat het gelijkheidsstreven in Nederland 
de laatste jaren minder sterk aanwezig is dan intellectuelen zoals Zeeman denken. Van Os 
ziet dit gelijkheidsideaal als een belangrijke verworvenheid van de westerse cultuur. 
Onderstaande tekst is een bewerking van Zeemans reactie op het artikel van Van Os. 
 

Als alles hetzelfde is, doet niets er meer toe
 

 1    Er zijn tal van lijstjes met nobele beginsel-
verklaringen waar een mens blindelings zijn 
handtekening onder kan zetten. Daar hoef je niet 
idealistisch voor te zijn of romantisch, niet 
enthousiast en niet naïef, je hoeft er zelfs niet links 5 

voor te zijn of intellectueel en al helemaal geen 
‘linkse intellectueel’. Een beginselverklaring van 
dat type is “Vrijheid, gelijkheid, en broederschap”, 
het programma van de Franse Revolutie: mee eens, 
zeker zolang je niet hoeft uit te leggen wat je 10 

ermee bedoelt. Maar wat zegt instemmen met 
‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ als niet 
nader wordt aangegeven wat die begrippen 
betekenen en hoe ze zich onderling verhouden?  

 2  Zodra je de vraag naar de verhouding tussen die 15 

drie stelt, blijkt er iets te wrikken: wie bijvoorbeeld 
broederschap zou nastreven, zou zich genoodzaakt 
zien het gangbare vrijheidsideaal in te perken. 
Broederschap brengt verplichtingen met zich mee 
en dat is nu precies wat de vrijheidsnastrevers niet 20 

willen. En wie op vrijheid uit is, kan zich even niet 
alles gelegen laten liggen aan gelijkheid, want 
gelijkheid vereist van sommigen meer opofferings-
gezindheid dan van anderen. Wie voor alle drie 
tekent, tekent voor een probleem. Maar ook wie 25 

zich sterk maakt voor het gelijkheidsideaal alleen, 
komt in moeilijkheden. 

 3  Ons maatschappelijk en politiek gelijkheids-
begrip heeft in de eerste plaats betrekking op 
gelijkwaardigheid. In de rechtszaal bijvoorbeeld 30 

passen we algemene rechtsregels toe, maar wegen 
we individuele omstandigheden. Strikt gelijke 
behandeling zou de rechtspraak tot een administra-
tieve aangelegenheid maken: gelijke vergrijpen, 
gelijke sancties. Omdat mensen voor de rechter 35 

gelijkwaardig zijn, houdt deze juist rekening met 
verschillen in onder meer de omstandigheden. 
Gelijkwaardig is niet hetzelfde als gelijk. 

 4  In het Nederland van de jaren zestig streefde 
men naar emancipatie en individualisering. In de 40 

jaren daarna is het gelijkheidsideaal allengs uit-
gegroeid tot een ideaal van gelijkstelling; de 
verschillen tussen mensen en vooral de verschillen 
tussen allerlei uitingen van kunst en cultuur 
werden niet langer onderkend. De culturele 45 

component van het gelijkheidsideaal is immers het 
streven naar gelijkstelling van alle uitingen en 

instrumenten van cultuur, of het nu om de media, 
het onderwijs of de instituties van de kunst gaat, 
om het nieuws, het lespakket of de literatuur. 50 

 5  Deze opvatting is het duidelijkst verwoord door 
de spraakmakende socioloog Pierre Bourdieu en 
zijn Nederlandse vertegenwoordiger, hoogleraar 
Abram de Swaan. Smaak en schoonheid, waarde en 
interesse staan niet op zichzelf, maar zijn 55 

producten van maatschappelijke ontwikkelingen. 
Het is iemands maatschappelijke klasse die uit-
maakt wat hij mooi of lelijk, belangrijk of onbe-
langrijk vindt. En het is natuurlijk de heersende 
klasse die cultuur, onderwijs en media gebruikt om 60 

haar overtuigingen op te leggen aan anderen. 
Kortom, de elite bepaalt hoe de culturele canon1) 
eruitziet. Wie de sociale emancipatie een goed hart 
toedraagt, moet in de eerste plaats de maatschap-
pelijke verhoudingen die haar belemmeren aan-65 

pakken. Daarom zou de canon gerelativeerd en 
liefst afgeschaft moeten worden. 

 6  De theorie van deze sociologen lijkt aardig, 
maar klopt niet. Want dat een betrekkelijk kleine 
elite op intellectueel en cultureel gebied de dienst 70 

uitmaakt, is slechts één aspect van de kwestie. Zij 
veronachtzamen de inhoudelijke kant: de kennis, 
kunst en informatie zelf. Maatschappijkritische 
wetenschappers uit de jaren zestig en zeventig 
hebben voldoende duidelijk gemaakt hoezeer 75 

kennis, schoonheid en informatie worden beïnvloed 
door maatschappelijke, politieke en ideologische 
omstandigheden. Maar ‘beïnvloed worden door’ is 
niet hetzelfde als ‘identiek zijn aan’. Er is in de 
jaren zestig en zeventig veel geschreven over de 80 

omstandigheden waaronder Isaac Newton de 
wetten van de zwaartekracht kon opstellen, maar 
aan alle sociale, politieke en psychoanalytische 
theorieën die verklaren dat juist Newton op deze 
natuurwet is gekomen, laat de zwaartekracht zelf 85 

zich niets gelegen liggen. Zo is het ook met kunst 
en literatuur: alle mogelijke maatschappelijke 
invloeden ten spijt, kunnen schilderijen en 
gedichten op zichzelf al dan niet mooi of 
interessant zijn. 90 

 7  Natuurlijk kan een kunstwerk naar iets uit de 
maatschappelijke werkelijkheid verwijzen. Maar 
dat laat onverlet dat deze voorstelling van iets 
maatschappelijks een kunstwerk is en over dat 
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kunstwerk valt te praten. Zodra je dat doet, merk je 95 

dat het ene kunstwerk anders en overtuigender is 
dan het andere: de verschillen vallen je op – en wie 
het over verschillen heeft, heeft het niet over 
gelijkheid en zeker niet over gelijkstelling. 

 8  Mij interesseren de verschillen en het is mij te 100 

gemakkelijk dat te bestempelen als heimwee naar 
hiërarchisch denken of het af te doen als symptoom 
van een cultuurpessimisme vol heimwee naar de 
tijd dat door iedereen een vanzelfsprekend verschil 
tussen ‘hogere’ en ‘lagere’ vormen van cultuur 105 

werd ervaren. Ik verlang nergens naar terug, want 
zonder de bewegingen van emancipatie en 
individualisering van de afgelopen halve eeuw en, 
iets ruimer bemeten, de afgelopen paar honderd 
jaar, had ik vermoedelijk niet kunnen doen wat ik 110 

doe. Wat cultuur betreft, ik geloof niet dat het zin-
vol is nog langer over ‘hogere’ en ‘lagere’ cultuur 
te spreken – er bestaan louter nog mengvormen –, 
maar wel dat het belangrijk is te onderzoeken en te 
onderwijzen waarom het ene boek beter, belang-115 

wekkender en, jawel, mooier is dan het andere. 
 9  Dat leidt tot een canon en niet tot gezever over 

wat een canon eigenlijk is en waarom die canon het 
instrument is om de onderliggende bevolkings-
groepen eronder te houden. Die canon en het 120 

bestaan ervan weerspreken de opvatting dat alles 
hetzelfde is, maar erkennen de gelijkwaardigheid 
vanuit het besef dat elk kunstwerk het verdient om 
als een uniek verschijnsel beoordeeld te worden. 
Het bestaansrecht, ja, de noodzaak van de canon 125 

moet worden verdedigd, omdat gelijkwaardigheid 
pas mogelijk is als verschillen in artistieke 
kwaliteit worden erkend. 

 10  Ook op sociaal gebied is het streven naar 
gelijkheid bedenkelijk. Vrijheid voor iedereen is 130 

pas in gelijke mate mogelijk als de burgers zichzelf 
beheersen ter wille van de vrijheid van anderen, als 
men zelf dus grenzen in acht neemt. Het gelijk-
heidsgeloof is echter geen product van nadenken 
over de verhouding tussen vrijheid en gelijkheid, 135 

maar een uitvloeisel van de huidige neiging om alle 
normen en waarden te relativeren. Alle relativisme 
is in wezen cynisch: het hecht nergens meer aan en 
het gelooft vooral ook niet in zichzelf. Als alles 
hetzelfde is, doet niets er meer toe.  140 

 11  Nergens wordt het betrekkelijke van gelijkheid 
beter zichtbaar dan in het onderwijs: wat je ook 
vindt van het doel van het onderwijs en hoe je het 
onderwijsaanbod ook samenstelt, in laatste 
instantie moet – met de woorden van Bint, de 145 

schooldirecteur uit de gelijknamige novelle van 
Bordewijk – “de leraar niet dalen, maar de leerling 
klimmen”. De verhoudingen zijn ongelijk. 
Ons onderwijs echter streeft niet naar een vooraf 
bepaald, optimaal niveau maar richt zich op de 150 

gemiddelde leerling, met het gevolg dat de 
kwaliteit van ons onderwijs achteruitholt. Het 
egalitarisme – dat wil zeggen het streven naar 
maatschappelijke gelijkheid – en het cultuur-
relativisme, ze dragen de bibliotheek en het 155 

museum leeg, hollen het onderwijs uit, juist op het 
moment dat grote nieuwe groepen er toegang toe 
krijgen. Alle moeite voor niets. 

 12  Als het ideaal van gelijkheid zich in Nederland 
blijft manifesteren als het streven verschillen 160 

tussen mensen te verdoezelen en het belang van 
maatschappelijke of culturele normen te ont-
kennen, zal het uiteindelijk de ongelijkheid 
bevorderen. Iedereen is gelijk, in het onderwijs 
negeren we daarom de verschillen tussen leerlingen 165 

en gaan we af op de gemiddelde leerling, waardoor 
zowel de goede als de zwakke leerlingen tekort 
wordt gedaan. Het resultaat is dat op de scholen het 
niveau omlaag gaat. Dat geldt in versterkte mate 
voor ‘zwarte’ scholen, waar veel leerlingen 170 

onderwijsachterstand hebben. Goed opgeleide 
ouders halen hun kinderen van die scholen af, de 
leerlingen die achterblijven, worden in een spiraal 
van achterstand en niveaudaling neerwaarts 
getrokken. Het is de gruwelijke consequentie van 175 

het egalitarisme.
 
        naar: Michaël Zeeman 
        uit: de Groene Amsterdammer, 31 augustus 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
canon: een algemeen erkende selectie van als waardevol beschouwde kunstwerken noot 1 
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Tekst 2 
 

RECHT EN GEWELD 
 
 

 1  De Amerikaanse oorlog tegen Irak heeft nog 
eens duidelijk gemaakt dat recht en geweld een 
even noodzakelijke als pijnlijke combinatie 
vormen. Recht kan niet zonder geweld. En dat 
geldt zowel op nationaal als op internationaal 
niveau. 

 2  Dit standpunt wordt, vooral aan deze kant 
van de oceaan, niet door iedereen gedeeld. 
Tegenstanders van militaire interventies en van 
oorlog in het algemeen, menen dat militaire 
overmacht geen middel mag zijn om op 
mondiaal niveau vrede en veiligheid af te 
dwingen. Zij lijken het morele gelijk te hebben, 
want oorlog is immers verwerpelijk. Het 
afdwingen van een rechtsorde in landen waar 
rechteloosheid heerst, is volgens hen voor-
behouden aan de enige instantie die daartoe 
gerechtigd is, namelijk de Verenigde Naties. 

 3  De controverse rond de inzet van geweld bij 
het afdwingen van de rechtsorde berust echter 
op een miskenning van de feitelijke samenhang 
tussen recht en geweld. Die miskenning leeft 
aan beide zijden van de oceaan. Volgens de 
Amerikaanse politicoloog Robert Kagan 
zouden Europeanen van Venus komen en 
Amerikanen van Mars. Met deze aan de 
Griekse mythologie ontleende metafoor wil 
Kagan duidelijk maken dat Europeanen zich 
wanen in een paradijs van vrede en veiligheid, 
waar je het geweld buiten de deur kunt houden 
door het tonen van begrip,  met eindeloos 
onderhandelen en diplomatie. Amerikanen 
zouden daarentegen leven in een wereld van 
belangen en conflicten, een wereld waar de wet 
van de jungle geldt en waar het overleven 
afhangt van gewapende macht. Kagan meent 
dus dat Amerikanen en Europeanen tegenpolen 
zijn. Maar hij vergist zich en miskent daardoor 
het probleem van de internationale veiligheid.  

 4  Dat probleem is hoe de oorlog van allen 
tegen allen vermeden kan worden, zowel 
nationaal als internationaal. De visies van de 
voor- en tegenstanders liggen dichter bij elkaar 
dan men zou denken. Het Amerikaanse en het 
Europese denken over vrede en veiligheid gaan 
immers uit van dezelfde aanname, namelijk dat 
vrede geen natuurtoestand is, maar een gecon-
strueerde toestand. Oorlog is de natuurtoestand 
van de mensenwereld, en het doel van de 
politiek moet zijn uit deze oorlogstoestand te 
geraken.  

 5  Wie een blijvende toestand van vrede wil 
creëren, moet zich realiseren dat mensen van 
nature zowel tot het goede als tot het kwade 
geneigd zijn. Mensen leven graag in vrede en 

welvaart, maar schuwen de oorlog niet als ze 
denken er voordeel van te hebben. Enerzijds 
begrijpen ze dat er algemene wetten moeten 
zijn die voor iedereen – en dus ook voor 
henzelf – veiligheid en bestaanszekerheid 
garanderen, maar anderzijds zijn ze ertoe 
geneigd met die wetten de hand te lichten zodra 
dat in hun voordeel is en het ongestraft blijft. 
Dat is de reden waarom wetten en de hand-
having ervan een dwingend karakter moeten 
hebben. Het recht heeft niet de functie om 
mensen moreel te verbeteren, maar om hen van 
een gewelddadige oplossing van hun belangen-
conflicten af te houden.  

 6  Dit alles wordt duidelijk als er in een land 
een burgeroorlog uitbreekt. Dan blijkt de 
natuurtoestand er een van gewelddadigheid. 
Een burgeroorlog is een oorlog van allen tegen 
allen. Om die oorlog te voorkomen moeten de 
mensen beseffen dat niet iedereen met een 
pistool of een zwaard mag rondlopen, want dan 
krijg je de cirkelgang van eigenrichting en 
weerwraak. In de natuurtoestand is die cirkel-
gang niet alleen een feit, maar wordt deze 
bovendien als rechtmatig ervaren, want in een 
dergelijke toestand heeft iedereen recht op 
alles. Wordt dit recht opgeëist en met geweld 
ten uitvoer gebracht, dan ontstaat de oorlog van 
allen tegen allen. 

 7  Wie rationeel is, zal echter bedenken dat het 
veel waarschijnlijker is dat alle anderen jou 
gaan overheersen dan dat jij in je eentje alle 
anderen kunt gaan overheersen. Omdat 
iedereen dat bedenkt, zal iedereen tot dezelfde 
conclusie komen: de oorlog van allen tegen 
allen kent alleen verliezers. Puur op grond van 
rationele overwegingen, gebaseerd op eigen-
belang, zal iedereen zo veel van zijn recht op 
alles inleveren als nodig is, om de oorlog van 
allen tegen allen te voorkomen. Daardoor 
ontstaat een zekere orde, die niet van nature 
bestaat, maar moet worden geconstrueerd. 
Deze geconstrueerde rechtstoestand werkt pas 
effectief, als de staat het monopolie op de 
geweldsmiddelen heeft.  

 8  Het staatsmonopolie op de geweldsmiddelen 
is de belangrijkste stap vooruit geweest in het 
civilisatieproces waarin de gewelddadige mens 
werd gedisciplineerd tot vrede. Zonder die 
disciplinering zou er niet de zekerheid zijn van 
nationale veiligheid. De staat werd gewelds-
monopolist en er werd daarmee een eind 
gemaakt aan het recht van toepassing van 
geweld door individuen en maatschappelijke 
instituten.  
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 9  Ook voor de verhouding tussen staten geldt 
dat de natuurtoestand geen toestand van vrede 
is, maar van oorlog. Vrede moet gesticht 
worden door het recht, en wel door het staats-
burgerrecht, het volkenrecht en een nog te 
vormen wereldburgerrecht. Staatsburgers 
moeten wereldburgers worden. Pas dan hebben 
staten geen belang meer bij oorlogvoering, 
want dat zou de oorlog van allen tegen allen 
zijn op wereldschaal. En wie wil er nu een 
wereldoorlog? 

 10  Het probleem is vooralsnog dat zoiets als 
een wereldburgerschap helemaal niet bestaat. 
Voorlopig kunnen we ons alleen maar afvragen 
hoe dat burgerschap ooit gerealiseerd zou 
kunnen worden. Het is aannemelijk dat een 
volk, als het de burgeroorlog wil uitbannen, 
zich een hoger gezag wenst dat via wet-
gevende, uitvoerende en rechterlijke macht de 
exclusieve bevoegdheid heeft geschillen vreed-
zaam op te lossen. Het valt niet te begrijpen  
dat een staat zou zeggen: er moet vrede zijn 
tussen mij en andere staten, maar ik erken geen 
hoger gezag dan dat van mij. Dat zou leiden tot 
een situatie van internationale rechteloosheid, 
en dat is in feite een latente wereldoorlogs-
toestand. Als staten rationeel denken, komen ze 
tot geen andere slotsom dan dat ze die latente 
oorlogstoestand moeten beëindigen en dat ze, 
net zoals individuele mensen dat doen, hun 
wilde (wetteloze) vrijheid moeten opgeven. 
Zij moeten zich toeleggen op het ontwikkelen 
van internationale publieke wetten die een 
toestand van internationale vrede afdwingen. 
Ook hier kunnen recht en geweld elkaar niet 
missen. 

 11  Binnen de huidige internationale rechtsorde 
hebben de Verenigde Naties en de Veiligheids-
raad het monopolie over de toepassing van 
geweldsmiddelen toebedeeld gekregen. Maar 
de Veiligheidsraad blijkt een leeuw met een 
rammelend kunstgebit. Hij kan wel praten maar 
niet bijten. Het ontbreekt hem aan militaire 
machtsmiddelen om naleving van zijn 
resoluties af te dwingen. Voor het afdwingen 

van zijn resoluties moet de Veiligheidsraad een 
beroep doen op staten die bereid en in staat zijn 
troepen te leveren. In de praktijk zijn echter 
zowel het bezit als de toepassing van deze 
machtsmiddelen in handen van de Verenigde 
Staten, de enig overgebleven supermacht. 
Gezien de machtspositie die de Verenigde 
Staten innemen, is niet te verwachten dat zij 
zich zullen houden aan aanwijzingen van de 
Veiligheidsraad zodra die botsen met wat de 
Verenigde Staten als hun vitale belangen 
beschouwen.  

 12  Het is overigens een vergissing te menen 
dat de Veiligheidsraad werkelijk functioneert 
als een internationaal geweten of als een on-
afhankelijk, onpartijdig rechtsorgaan dat erop 
toeziet dat het hoogste recht zegeviert over de 
belangen van de lidstaten. De Veiligheidsraad 
is een politiek vechtorgaan waarbinnen de lid-
staten hoofdzakelijk bezig zijn hun nationale 
belangen gerealiseerd te krijgen. Gegeven de 
verouderde samenstelling en het ondemocra-
tische vetorecht, is de Veiligheidsraad niet in 
staat te doen wat hij moet doen: op onafhan-
kelijke wijze de internationale vrede en veilig-
heid handhaven. Zolang deze halfslachtige 
situatie gehandhaafd blijft en zolang de 
Veiligheidsraad niet gemoderniseerd en 
gedemocratiseerd wordt, is het onverantwoord 
dit instituut ooit het monopolie van de inter-
nationale geweldsmiddelen toe te vertrouwen. 

 13  Dat monopolie ligt nu feitelijk bij super-
macht Amerika en dat is maar goed ook. Een 
gelijke verdeling van machtsmiddelen over alle 
staten van de wereld is niet alleen onmogelijk, 
maar ook gevaarlijk. De politiek van inter-
nationaal machtsevenwicht behoort definitief 
tot het verleden. De wereld is niet slechter dan 
vroeger, wel minder veilig. Om de inter-
nationale oorlogstoestand om te vormen tot een 
internationale vredestoestand hebben we meer 
aan supermacht Amerika dan aan een 
Veiligheidsraad die meent gevaarlijke conflict-
haarden te kunnen bestrijden met pappen en nat 
houden.

 
 naar: prof. dr. G. Manenschijn 
 uit: Trouw, 12 april 2003 

 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil 
nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 
 

Einde 
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inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 
vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare 
formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de 
Citogroep. 
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Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Pagina: 931Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400035-2-2c 2 Lees verder 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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400035-2-2c 3 Lees verder 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Voor deze toets kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) VWO 
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 

   1 Tekst met vragen 
   1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 

   1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat 
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het 
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 

   2 Samenvatting 
   2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de  

in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
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   2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 

    •Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
    •Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

    •Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 

   2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt ongeveer 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het 
beoordelingsmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. 
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in 
correct Nederlands. 
 
Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 
Zinsbouwfout:   per fout   -1 
Telegramstijl i.p.v. hele zin: per fout   -1 
Interpunctiefout:  1 of 2 fout(en)  -0 
     3 of meer fouten  -1 
Spelfout:   1 fout   -0 
     2 fouten   -1 
     3 of meer fouten  -2 
Overige taalfouten:  per fout   -1 
 
NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven 
slechts één keer als fout te worden meegeteld. 
 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien 
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, 
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie 
verder het beoordelingsmodel. 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1 Als alles hetzelfde is, doet niets er meer toe 
 
Maximumscore 2 

 1   De kern van een goed antwoord is: 
• (De gedragsnormen die zijn gebaseerd op elk van) de begrippen vrijheid, gelijkheid en 

broederschap, zijn (gedeeltelijk) met elkaar in strijd  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden  1  
 

 2  B 

 
Maximumscore 2 

 3  De kern van een goed antwoord is: 
• Uniciteit van mens en kunstwerk worden onderkend en de verschillen geaccepteerd  1  

 
of:  
 

• Erkenning van gelijkwaardigheid leidt tot het erkennen van verschillen  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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 4  A 

 
 5  E 

 
Maximumscore 3 

 6  De kern van een goed antwoord is: 
• Kunstuitingen en literatuur dienen op zichzelf beschouwd te worden (los van 

maatschappelijke invloed op het ontstaan ervan) / kunnen op zichzelf mooi/interessant zijn  2  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden  1  
 
Indien 
(Maar) ‘beïnvloed worden door’ is niet hetzelfde als ‘identiek zijn aan’. (regels 78-79)  1  
 

 7  A 

 
 8  D 

 
Maximumscore 2 

 9  De kern van een goed antwoord is: 
• De emancipatie is in Nederland uitgelopen op een streven naar (totale) gelijkstelling (op 

maatschappelijk en cultureel gebied)  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden  1  
 
Maximumscore 2 

 10  De kern van een goed antwoord is: 
• De emancipatie heeft (in Nederland) gezorgd voor persoonlijke vrijheid / 

ontplooiingsmogelijkheden  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden  1  
 
Maximumscore 2 

 11  De kern van een goed antwoord is: 
• In alinea 8 verdedigt de schrijver zich tegen een (persoonlijke) aanval / tegen een verwijt  1  

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden  1  

 
 12  C 

 
 13  C 

 
 14  D 

 
Maximumscore 1 

 15  de gemiddelde leerling 
 

 16  C 

 
 17  D 

 
 18  B 

 
 19  B 

 
 20  C 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 2 Recht en geweld 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen genummerd. 
 
Maximumscore 3 

 21  (analyse controverse) 
• controverse rond al dan niet toepassen (militair) geweld   1  
• bij handhaven rechtsorde  1  
• berust op miskenning van de feitelijke samenhang tussen recht en geweld  1  

 
Maximumscore 2 

 22  (analyse ‘vrede’) 
• vrede geen natuurtoestand  1  
• maar geconstrueerde toestand  1  

 
Maximumscore 5 

 23  (analyse handhaving rechtsorde nationaal niveau) 
• mensen/individuen zijn (op nationaal niveau) bereid in te leveren aan persoonlijke vrijheid  1  
• op grond van rationele overwegingen  1  
• om oorlog van allen tegen allen te voorkomen  1  
• (maar) rechtstoestand die (daardoor) ontstaat krijgt pas betekenis  1  
• als monopolie op geweldsmiddelen bij staat ligt  1  

 
Maximumscore 3 

 24  (analyse rechtsorde internationaal niveau) 
• (ook) staten zouden (naar analogie van individuen binnen de staat) bereid moeten zijn 

zoveel vrijheid in te leveren  1  
• als nodig is om internationale rechtsorde mogelijk te maken  1  
• geweld/geweldsmonopolie (van overkoepelend gezag) daarvoor noodzakelijk  1  

 
Maximumscore 4 

 25  (analyse actuele situatie) 
• formeel berust geweldsmonopolie nu bij VN en Veiligheidsraad  1  
• maar het ontbreekt deze organen aan machtsmiddelen  1  
• bovendien functioneren deze instituten (politiek) niet goed  1  
• feitelijk ligt geweldsmonopolie bij VS  1  

 
Maximumscore 2 

 26  (eindoordeel) 
• het is goed dat geweldsmonopolie bij VS ligt  1  
• omdat andersoortig machtsevenwicht (nu) onmogelijk / gevaarlijk is / omdat de wereld (nu) 

onveilig is / omdat de VN/Veiligheidsraad onvoldoende garantie op veiligheid bieden/biedt  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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 27  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting1) 

   Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 28  Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1) 
   Voor de eerste overschrijding met 17 woorden dienen geen scorepunten te worden 

afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij 
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
 
Schematisch: 
171 - 187: 0 scorepunten aftrek; 
188 - 192: 2 scorepunten aftrek; 
193 - 197: 4 scorepunten aftrek; 
198 - 202: 6 scorepunten aftrek; 
203 - 207: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij positie 27 en 28 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten 
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld  
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 27 een 3. 
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 

Einde 

noot 1 
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Tijdvak 1
Maandag 19 mei
9.00 – 12.00 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 17 vragen en 
één samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 De tijdgeest en de doodstraf 
 
 
In alinea 3 worden vergeldingsacties die door landen zijn uitgevoerd, besproken. 

1p 1  Wat wordt de lezer daarmee over vergeldingsacties duidelijk gemaakt? 
Duidelijk gemaakt wordt 

A dat zulke vergeldingsacties net zo erg zijn als het toepassen van de doodstraf. 
B dat zulke vergeldingsacties niet betrokken mogen worden in een discussie over de 

doodstraf.  
C dat zulke vergeldingsacties niet te rechtvaardigen zijn. 
D dat zulke vergeldingsacties verworpen zouden moeten worden door principiële 

tegenstanders van de doodstraf.  
 

4p 2  Leg uit waarom de houding van de NAVO-landen bekritiseerd wordt. 
Baseer je antwoord op gegevens uit alinea 6. 
Gebruik maximaal 30 woorden. 
 
Over het recht op leven wordt bij de berechting van individuele burgers anders geoordeeld 
dan bij het ingrijpen van staten. 

3p 3  Welke van de hier gegeven begrippen uit de tekst De tijdgeest en de doodstraf hebben met 
het individu te maken en welke met de staat? 
1 openbaar proces 
2 onschuldige slachtoffers 
3 vergeldingsacties 
4 principiële stellingname 
5 nationale veiligheid 
6 openbare veiligheid 
Neem onderstaande tabel over en vul de nummers in. 
 

Individu Staat 
  
  
  

 
“Wordt hier niet met twee maten gemeten?” (regels 80-81) 

1p 4  Op welke inconsequentie wordt met deze zin gedoeld?  
Baseer je antwoord op het tekstgedeelte van de alinea’s 3 t/m 9.  

A Als het om individuen gaat, legt men andere maatstaven aan dan wanneer het om staten 
gaat.  

B Als staten tegen staten vechten, worden doorgaans geen consequente maatstaven 
gehanteerd.  

C Principes kunnen slechts in uitzonderlijke politieke omstandigheden op hun waarde getoetst 
worden. 

D Velen gaan alleen van een bepaald principe uit in een situatie waarin hun dat goed uitkomt.  
 

1p 5  Op welk soort argumentatie berust het tekstgedeelte van de alinea’s 4 t/m 6 voornamelijk? 
Argumentatie die gebaseerd is op 

A feitelijke gegevens. 
B oorzaken en gevolgen. 
C overeenkomst of vergelijking. 
D veronderstellingen. 

 
 
 
 
 

Pagina: 939Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300010  2 3 Lees verder 

De grondleggers van de idee der mensenrechten (zie alinea 15) hebben zich indertijd 
expliciet voor de doodstraf uitgesproken.  

1p 6  Hoe wordt dit historische gegeven in de tekst gebruikt? 
A Als argument ter ondersteuning van de opvatting dat ideeën over beschaving tijdgebonden 

zijn. 
B Als argument ter ondersteuning van de opvatting dat mensenrechten en doodstraf elkaar niet 

uitsluiten. 
C Als voorbeeld van een primitieve vorm van beschaving. 
D Als voorbeeld van meten met twee maten. 

 
De tekst De tijdgeest en de doodstraf kan worden onderverdeeld in drie delen: 
1 Inleiding 
2 Motieven voor de doodstraf 
3 Straf en tijdgeest 

1p 7  Bij welke alinea begint het derde deel Straf en tijdgeest? 
A alinea 12 
B alinea 13 
C alinea 14 
D alinea 15 

 
1p 8  Welke zin bevat de kerngedachte van de tekst? 

A De acceptatie van de doodstraf past bij de huidige Amerikaanse cultuur met haar bij uitstek 
democratische opvattingen. 

B De principiële afwijzing van de doodstraf past bij de huidige Europese cultuur met haar 
sterke nadruk op mensenrechten. 

C De principiële veroordeling van de doodstraf als onbeschaafd komt neer op het 
verabsoluteren van een zienswijze die in feite tijd- en cultuurgebonden is. 

D Europese landen die de doodstraf principieel afwijzen, meten bij de idee van de 
mensenrechten met twee maten. 
 

1p 9  Welke bewering over de doodstraf is, gelet op de tekst, het standpunt van de auteur? 
A Alleen in extreme omstandigheden als oorlog is de doodstraf gerechtvaardigd. 
B De doodstraf dient men principieel te verwerpen. 
C Een beschaafde staat zou nooit of te nimmer zijn toevlucht moeten nemen tot de doodstraf. 
D Het uitbannen van de doodstraf als strafmaatregel getuigt van een hoog beschavingspeil. 

 
 
Marjonne Maan 
(Deelnemer aan een internetdiscussie over de tekst ‘De tijdgeest en de doodstraf’) 
Mijns inziens is ons rechtssysteem niet gebaseerd op het recht op wraak en vergelding, hoe 
menselijk en begrijpelijk deze gevoelens ook zijn. Uitgangspunt moet zijn hoe misdaden 
voorkomen dienen te worden. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van psychische hulp en 
begeleiding aan criminelen. In het ergste geval lijkt levenslange opsluiting de enige vorm van 
preventie te zijn. Of dit erger is dan de doodstraf doet niet ter zake: iemand vermoorden is altijd 
een misdrijf, ook als de moordenaar de staat zelf is. 
 

 
1p 10  Wat zal vermoedelijk het oordeel zijn van de auteur van de tekst De tijdgeest en de 

doodstraf over de stellingname in tekstfragment 1?  
A Hij zal het ermee eens zijn dat een staat beter niet tot de doodstraf over kan gaan, maar hij 

zal niet uitsluiten dat de doodstraf ooit weer toegepast zal worden. 
B Hij zal het ermee eens zijn dat voor een staat dezelfde normen gelden als voor een individu. 
C Hij zal het niet met de stellingname uit tekstfragment 1 eens zijn, omdat hij andere 

opvattingen heeft over de uitgangspunten van ons rechtssysteem. 
D Hij zal het niet met de stellingname uit tekstfragment 1 eens zijn, omdat hij principiële 

bezwaren tegen de doodstraf relativeert. 
 
 

fragment 1 
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1p 11  In hoeverre wordt in tekstfragment 1 het onderwerp ‘de doodstraf’ anders besproken dan in 
de tekst De tijdgeest en de doodstraf gebeurt? 

A In tekstfragment 1 wordt een principieel standpunt ingenomen, terwijl in de tekst De 
tijdgeest en de doodstraf alleen standpunten van andere wetenschappers besproken worden. 

B In tekstfragment 1 wordt, evenals in de tekst De tijdgeest en de doodstraf gebeurt, ingegaan 
op het vergeldingsmotief, maar dit wordt in de tekst De tijdgeest en de doodstraf niet in 
verband gebracht met het begrip ‘beschaving’. 

C In tekstfragment 1 wordt niet zozeer, zoals in de tekst De tijdgeest en de doodstraf gebeurt, 
de aandacht gericht op de doodstraf, maar meer op de preventie van misdaden. 
 
In alinea 11 van de tekst De tijdgeest en de doodstraf wordt een bepaalde publicatie uit 
The New Republic aangehaald, waarin een Amerikaanse reactie wordt gegeven op de kritiek 
uit Europa. 

2p 12  Waaruit bestaat het verwijt dat aan het adres van de Amerikanen wordt gemaakt? 
Gebruik maximaal 15 woorden.  

2p 13  Met welk argument verdedigen de Amerikanen hun eigen standpunt? 
Gebruik maximaal 15 woorden.  

3p 14  Welke drie bezwaren kunnen de Amerikanen of zouden de Amerikanen kunnen inbrengen 
tegen het Europese standpunt? 
Nummer de afzonderlijke bezwaren. Baseer je antwoord op het tekstgedeelte van de 
alinea’s 10 tot en met 12 van de tekst De tijdgeest en de doodstraf. 
 
 

 
Marc Kroes 
(Deelnemer aan een internetdiscussie over de tekst ‘De tijdgeest en de doodstraf’) 
Een van de vragen bij de discussie over de doodstraf in Nederland is of levenslange gevangenis-
straf erger is dan de doodstraf. Dat is een puur subjectieve kwestie. 
Een ander argument kwam van het Amerikaanse blad The New Republic, dat stelde dat de 
meerderheid in Europa voor de doodstraf was. Is dat echt zo? Kennis van de gang van zaken bij 
de doodstraf zou de opvattingen van velen wel eens grondig kunnen veranderen. Bovendien 
heeft het volk democratisch gekozen voor partijen die de doodstraf niet in hun programma 
opgenomen hebben. 
Een zeer belangrijk argument is het onomkeerbaarheidsprincipe. Als een persoon geëxecuteerd 
is, is er geen weg terug meer. Bij een gevangenisstraf daarentegen is er de mogelijkheid een 
eventuele fout ongedaan te maken. 
Ik ben tegen de doodstraf, maar voor een zuivere discussie.  
 

 
4p 15  Met welke twee argumenten onderbouwt de auteur van tekstfragment 2, Marc Kroes, zijn 

bezwaar tegen de opvatting van het blad The New Republic? 
 
In tekstfragment 2 wordt het onomkeerbaarheidsprincipe een belangrijk argument genoemd 
tegen de doodstraf. 

1p 16  Van welk type argument is hier sprake?  
Een argument op basis van 

A geloof 
B gevolgen 
C gezag 

 
De auteur van tekstfragment 2 zegt vooral uit te zijn op een ‘zuivere discussie’. 

1p 17  Hoe kan de bijdrage aan de discussie zoals in de tekst De tijdgeest en de doodstraf is 
verwoord het beste getypeerd worden? 
In de tekst De tijdgeest en de doodstraf 

A wordt een neutrale beschrijving gegeven van maatschappelijke standpunten met betrekking 
tot de doodstraf. 

B wordt geprobeerd aan te tonen dat de doodstraf op verkeerde gronden wordt gelegitimeerd. 
C wordt geprobeerd de discussie over de doodstraf in de juiste historische context te plaatsen. 
D wordt ingegaan op inconsequente redeneringen en verabsolutering van zienswijzen inzake 

de doodstraf. 

fragment 2 
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Tekst 2 Democratie gaat zonder debat failliet 
 
 

20p 18  Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van de tekst Democratie gaat 
zonder debat failliet in maximaal 180 woorden. 
Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de oorspronkelijke tekst 
niet kent. 
Neem in je tekst op: 

• de centrale stelling; 
• de vier belangrijkste ondersteunende argumenten; 
• de consequentie die het politieke klimaat in Nederland heeft voor de wijze waarop politici 

hun taak uitvoeren; 
• welk gevolg die taakuitvoering heeft voor het imago van de politiek en welk oordeel 

daarover wordt uitgesproken; 
• welke remedie voor de geschetste problematiek wordt voorgesteld. 

 
Einde 
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Tekst 1 De tijdgeest en de doodstraf 
 
 

 1  Sinds 1977 voert Amnesty International 1 

actie voor volledige afschaffing van de dood-2 

straf; sindsdien staat die straf periodiek ter 3 

discussie. Tegenstanders, waaronder Amnesty, 4 

achten die straf onverenigbaar met het recht op 5 

leven. Maar dat recht wordt in internationale 6 

mensenrechtenverdragen nergens precies 7 

omschreven, bij gebrek aan eensgezindheid 8 

over de juridische betekenis ervan. Die staat 9 

niet vast maar verandert mee met de inzichten. 10 

Daarom is het niet verwonderlijk dat een 11 

algemene principiële veroordeling van de 12 

doodstraf tot nu toe is uitgebleven. 13 

 2  H. Abma, bestuurslid van Amnesty 14 

Nederland, betoogt in zijn proefschrift 15 

Gerechtigheid zonder beul niettemin dat het 16 

recht op leven een ethisch geldig argument is 17 

tegen de doodstraf. Maar hoe onaantastbaar is 18 

dat recht in de praktijk? Principiële tegen-19 

standers van de doodstraf maken zelf vaak een 20 

uitzondering voor abortus en bepaalde 21 

militaire acties. 22 

 3  Doodstraf is eeuwenlang gerechtvaardigd 23 

op grond van het vergeldingsmotief. Zo 24 

werden de naoorlogse doodvonnissen tegen 25 

oorlogsmisdadigers gerechtvaardigd door 26 

prominente katholieke strafrechtgeleerden als 27 

W. Duynstee en D. van Eck. Maar vergelding 28 

is een motief dat haaks staat op het gecivili-29 

seerde denkraam van principiële tegenstanders 30 

van de doodstraf. Dit betekent dat men even-31 

zeer stelling zou moeten nemen tegen de 32 

vergeldingsacties die landen als de Verenigde 33 

Staten en Israël tegen respectievelijk anti-34 

Amerikaanse en anti-Israëlische activiteiten 35 

plegen uit te voeren, waarbij talloze onschul-36 

dige burgers gedood worden. 37 

 4  Maar dat gebeurt niet. De rechtvaardiging 38 

van die vergeldingsacties ligt in de bescher-39 

ming van de nationale veiligheid tegen de 40 

georganiseerde misdaad van het terrorisme. 41 

Als men een dergelijke legitimatie aanvaard-42 

baar acht, hoe kan men dan bezwaar maken 43 

tegen de doodstraf ter vergelding en bestrij-44 

ding van criminaliteit die een ernstige bedrei-45 

ging vormt voor de openbare veiligheid? 46 

Daarbij gaat het om het doden van plegers van 47 

zware misdrijven na een openbaar proces 48 

waarin de verdediging van de verdachte alle 49 

kans heeft de bewijsvoering te ontkrachten. 50 

Bij de eerder genoemde vergeldingsacties 51 

worden onschuldige burgers zonder vorm van 52 

proces om het leven gebracht. 53 

 5  Zo werd ook de NAVO-interventie in de 54 

Kosovo-crisis gerechtvaardigd. Het motief 55 

hiervoor was de bestrijding van het staats-56 

terrorisme van Servische zijde in Kosovo. Bij 57 

die interventie zijn eveneens veel burger-58 

slachtoffers gevallen. Men spreekt in dit 59 

verband eufemistisch over bijkomstige schade 60 

bij precisiebombardementen op militaire 61 

doelen. In het geval van Irak, waar Engels-62 

Amerikaanse luchtaanvallen op militaire 63 

doelen ook gepaard gingen met het doden van 64 

talrijke burgerslachtoffers, rechtvaardigde men 65 

dit in dezelfde termen. 66 

 6  De rechtvaardiging van de NAVO-67 

interventie in de Kosovo-crisis is inmiddels 68 

van verschillende kanten ter discussie gesteld. 69 

Zo'n interventie, zo is opgemerkt, is alleen 70 

gerechtvaardigd als dat ook in gelijksoortige 71 

situaties geschiedt. Maar tegen het Turkse 72 

terrorisme jegens de Koerden in eigen land, 73 

waardoor duizenden burgers om het leven zijn 74 

gekomen, wordt niet opgetreden. Sterker, het 75 

wordt door NAVO-landen, waaronder ook 76 

Nederland, actief gesteund door levering van 77 

militair materieel. Tegen de doodstraf in 78 

Turkije koestert men in de NAVO-lidstaten 79 

niettemin principiële bezwaren. Wordt hier 80 

niet met twee maten gemeten? 81 

 7  Immers, in een individueel geval neemt 82 

men na een zorgvuldig gevoerd strafproces 83 

principieel stelling tegen de doodstraf. Maar 84 

als een staat in oorlogen of in de strijd tegen 85 

terrorisme of nationale bevrijdings-86 

bewegingen, zoals die van de Koerden, talrijke 87 

onschuldige burgers doodt, wordt dit als 88 

bijkomstige schade zonder protest aanvaard 89 

door dezelfde personen die tegelijk de dood-90 

straf principieel verwerpen. 91 

 8  Aan de Amerikaanse atoombommen op 92 

Hiroshima en Nagasaki in 1945, waardoor 93 

duizenden onschuldige burgers ter plekke om-94 

kwamen, hebben duizenden geïnterneerden 95 

hun bevrijding uit Japanse kampen te danken. 96 

Kunnen de dodelijke consequenties van die 97 

atoombommen daarmee gerechtvaardigd 98 

worden? 99 

 9  Overigens zijn ook orthodoxe gelovigen 100 

van verschillende religies niet erg consequent 101 

als zij in absolute termen stelling nemen tegen 102 

abortus en euthanasie als ontoelaatbare 103 

schending van de heiligheid van menselijk 104 

leven, terwijl zij doodstraf en oorlog eeuwen-105 

lang gerechtvaardigd hebben en dat in veel 106 

gevallen nóg doen. 107 

 10  De doodstraf bestaat nog in de meeste 108 

landen. In islamitische landen vindt zij een 109 

ultieme rechtvaardiging in het geloof. In 110 

Amerika bestaat zij nog in 38 staten. Sinds 111 

1976 zijn daar meer dan zeshonderd executies 112 

geweest. Dit land pleegt daarmee, zo meent  113 

de Volkskrant, naar West-Europese normen 114 

een inbreuk op een fundamenteel mensenrecht. 115 

Maar die straf is ook in West-Europa niet 116 
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volledig uitgesloten, zoals blijkt uit het 117 

Europees Verdrag tot Bescherming van de 118 

Rechten van de Mens uit 1950. De huidige 119 

discussie in Amerika over de doodstraf gaat 120 

niet zozeer over de doodstraf op zich, maar 121 

over de vraag of de Amerikaanse rechtsgang 122 

wel eerlijk en doeltreffend is. It’s called 123 

capital punishment, but those without the 124 

capital get the punishment, is in dit verband 125 

niet zonder cynisme opgemerkt. 126 

 11  In het Amerikaanse blad The New Republic 127 

werd overigens de Europese kritiek op de 128 

handhaving van de doodstraf in de VS 129 

gepareerd met de opmerking dat afschaffing 130 

ervan in Europa niet zozeer de volksopinie 131 

weerspiegelt - opiniepeilingen illustreren dat 132 

telkens opnieuw - maar veeleer het resultaat is 133 

van een consensus onder de politieke en 134 

intellectuele elites. Dat in Amerika nog steeds 135 

de doodstraf bestaat, komt doordat het 136 

politieke systeem daar meer onderhevig is aan 137 

democratische invloeden dan de politieke 138 

systemen in Europa, aldus dit blad. 139 

 12  Als doodstraf dan uit den boze is, waarom 140 

hebben de principiële tegenstanders in Neder-141 

land en Europa destijds niet de naoorlogse 142 

doodvonnissen tegen oorlogsmisdadigers ter 143 

discussie gesteld? In één geval was daar mijns 144 

inziens zeker reden voor geweest. De dood-145 

straf voor Max Blokzijl wegens zijn propa-146 

gandapraatjes voor de vijand tijdens de oorlog 147 

lijkt me een onevenredig zware straf. Als men 148 

die naoorlogse doodvonnissen excuseert 149 

vanwege de bijzondere stemming direct na de 150 

oorlog, waarin behoefte was aan een resolute 151 

afrekening met de excessen van de oorlogstijd, 152 

dan gaat dat niet meer op voor het doodvonnis 153 

tegen Eichmann, dat in 1962 zonder protest 154 

van principiële tegenstanders voltrokken werd 155 

door een staat die daartoe formeel-juridisch 156 

niet eens gerechtigd was en tegelijk als aan-157 

klager en rechter optrad. 158 

 13  Twee jonge juristen, H. Hoogers en A. de 159 

Hoogh, hebben in NRC Handelsblad een lans 160 

gebroken voor de doodstraf als sanctie van het 161 

Internationaal Hof ter berechting van mis-162 

daden tegen de vrede en veiligheid van de 163 

mensheid. Zij herinneren eraan dat het 164 

Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en 165 

Politieke Rechten van 1966 de doodstraf toe-166 

laatbaar acht voor de ernstigste misdrijven. In 167 

de Inleiding tot de Studie van het Nederlands 168 

Strafrecht (van D. Hazewinkel-Suringa, 169 

voortgezet door J. Remmelink) wordt hand-170 

having van de doodstraf voor oorlogs-171 

misdadigers ook bepleit. 172 

 14  Door de doodstraf zonder enig voorbehoud 173 

als ongeciviliseerd te veroordelen verabsolu-174 

teert men in feite een zienswijze die tijd- en 175 

cultuurgebonden is. De Nijmeegse jurist W. 176 

van der Grinten verabsoluteert ook als hij in 177 

zijn proefschrift Rechtmatigheid van de 178 

doodstraf de tegenovergestelde zienswijze 179 

verdedigt door de doodstraf te rechtvaardigen 180 

als een elementair ‘recht’ op vergelding. Iets 181 

vergelijkbaars doet zich ook voor bij diegenen 182 

die abortus en euthanasie vanuit een religieuze 183 

overtuiging in absolute termen afwijzen. 184 

 15  Uiteindelijk is de oordeelsvorming in 185 

sterke mate afhankelijk van de historische 186 

context waarin zij aan de orde komt. Ook al 187 

zijn we ons ervan bewust dat ons waarnemen 188 

per se tijd- en cultuurgebonden is, er is toch 189 

telkens weer een diepgewortelde neiging de 190 

eigen opvattingen in absolute termen te pre-191 

senteren om zo sterker te staan in de ideeën-192 

strijd. De vraag wat als normen, waarden en 193 

symbolen en dus als beschaving behoort te 194 

gelden, is nu eenmaal telkens opnieuw inzet 195 

van een botsing van verschillende concepties 196 

van beschaving die om de voorrang strijden. 197 

Het antwoord op die vraag is de uitkomst van 198 

het zich ontwikkelende morele en juridische 199 

bewustzijn en de krachten die daarop invloed 200 

hebben, met andere woorden van het bescha-201 

vingsproces. Dat prominente grondleggers van 202 

de idee der mensenrechten, zoals de filosofen 203 

Locke en Kant, zich niettemin expliciet vóór 204 

de doodstraf hebben uitgesproken, evenals 205 

verlichte geesten als Montesquieu, valt alleen 206 

in het licht van die historische context te 207 

verklaren. 208 

 16  Wat de doodstraf betreft, ben ik van 209 

mening dat een staat in moreel opzicht een 210 

hoger stadium van beschaving bereikt als hij 211 

de orde en veiligheid weet te handhaven 212 

zonder zijn toevlucht te nemen tot het ultieme 213 

middel van de doodstraf. In Nederland valt 214 

heel wat aan te merken op de al te ‘milde’ 215 

strafrechtpleging sinds de jaren zeventig. Als 216 

reactie hierop krijgt een effectievere bestrij-217 

ding van criminaliteit prioriteit in de politiek. 218 

Maar in de huidige historische context van 219 

westerse landen als Nederland is mijns inziens 220 

geen behoefte aan de doodstraf als uiterste 221 

sanctie.  222 

 17  De doodstraf werd in 1870 in het burgerlijk 223 

strafrecht afgeschaft; tijdens de Tweede 224 

Wereldoorlog werd die echter weer ingevoerd. 225 

Blijkbaar is het niet uit te sluiten dat in tijden 226 

van ernstige morele terugval de behoefte aan 227 

de doodstraf weer kan ontstaan.228 

 
naar: S.W. Couwenberg, oud-hoogleraar 
staats- en bestuursrecht 
uit: de Volkskrant, 9 september 2000 
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Tekst 2 
 
Onderstaande tekst is een bewerking van een artikel van cultuurhistoricus Thomas H. von 
der Dunk. Het verscheen op 1 april 2000 in NRC Handelsblad, geruime tijd voor het succes 
van de LPF en de moord op Pim Fortuyn, die beide zozeer de politieke situatie in 
Nederland veranderden. 
 

Democratie gaat zonder debat failliet 
 

 1   Wie de klacht uit dat het in Nederland 
met de democratie maar matig gesteld is, 
staat niet alleen. De geringe opkomst van 
het electoraat en het ontbreken van pakken-
de politieke thema’s gelden als symptomen 
voor een groeiende malaise. Daarbij komt de 
ene affaire na de andere, neem bijvoorbeeld 
de recente onthullingen over het exorbitante 
dineer- en declareergedrag van sommige 
politici. Hierdoor heeft de politicus als 
persoon aan gezag ingeboet. Zijn maat-
schappelijk aanzien stijgt maar net boven 
dat van de pooier en de prostituant uit.  

 2   Het geringe respect voor de vader-
landse democratie houdt verband met de 
manier waarop ons land geleid wordt. Van 
politiek kun je in Nederland eigenlijk nauwe-
lijks meer spreken, want politiek veronder-
stelt een debat; in Den Haag en omstreken 
wordt echter elke echte botsing van 
meningen zorgvuldig omzeild. Ons land lijkt 
het karakter van een éénpartijstaat aan te 
nemen, waarbij slechts aan de randen van 
het politieke spectrum, bij SP en SGP, nog 
wezenlijk afwijkende geluiden te horen zijn. 
Het belangrijkste adagium lijkt thans dat men 
alles wat op ruzie lijkt vooral moet vermijden, 
met als gevolg dat elk miniem menings-
verschil prompt door de pers tot een enorm 
conflict wordt opgeblazen. Vervolgens gaat 
men vrolijk over tot de orde van de dag.  

 3   Nu is het streven naar consensus altijd 
al karakteristiek voor de Nederlandse demo-
cratie geweest. Wilde men het in een land 
van minderheden met elkaar uithouden, dan 
was dat in hoge mate vereist. De angst dat 
door politieke polarisatie Nederland door-
midden zou breken, is diep in onze genen 
verankerd. “Iedereen telt” - om maar eens 
een verkiezingsleus van een grote politieke 
partij te citeren - en niemand duwt men hier 
te lande dus om zijn opvattingen overboord. 
Alleen de politieke randcriminelen van 
extreem rechts hebben zich te ver van de 
verbroederende volksgeest verwijderd om op 
een stem in het nationale kringgesprek te 
mogen rekenen. 

 4   Scherpslijpers worden niet buiten-
gesloten, maar ingekapseld en zo aan het 
nog steeds bloeiende pacificatiemodel 
verplicht. Ook de laatste republikein toont 

zich op het beslissende moment met een 
koninklijk lintje verguld. Principiële preken 
zijn misschien mooi om de eigen achterban 
een hart onder de riem te steken, in de 
praktijk doen we voortdurend pragmatisch 
zaken met andersdenkenden. 

 5   Iedereen telt, maar als iedereen even-
veel telt, telt eigenlijk niets. De staat is in 
Nederland niet zozeer de spreekwoordelijke 
mammoettanker op de wijde oceaan, als wel 
een veerpont op een smalle rivier: zij roept 
bij de weinig verwende passagiers de sen-
satie van het vrije varen op, maar schommelt 
in feite slechts een beetje heen en weer. Het 
resultaat is een regering zonder duidelijke 
koers. Als politici het debat uit de weg 
blijven gaan, dan is er weinig hoop. Op deze 
manier wordt de democratie uitgehold. 

 6   Een Nederlandse regering voert echter 
niet een bepaalde politiek, maar een be-
paald beleid. ‘Politiek’ staat voor de prak-
tische vertaling van een tevoren uitgedacht 
concept, 'beleid' voor het vormeloze product 
van een naderhand uitonderhandelde 
consensus, in een gedaante die men voorbij 
Winterswijk en Wuustwezel niet kent. 

 7   Het is typisch Nederlands om te menen 
dat het vooral op de organisatie aankomt en 
niet op de visie die erachter steekt. Dat heeft 
ongetwijfeld te maken met ons nationale in-
stinct om fundamentele problemen niet 
openlijk te bediscussiëren, maar ze door 
oeverloos overleg net zolang weg te mas-
seren totdat ook de allerlaatste opponent 
uitgeput naar de koffiepauze snakt. Het 
resultaat van die consensus mondt zodoen-
de uit in beleid waar niemand van harte 
achter staat. Het is slechts het hoogst haal-
bare; het is werkbaar. Niemand is met de 
uitkomst echt zielsgelukkig, maar niemand is 
er ook helemaal tegen. 

 8   De belangrijkste doeleinden staan niet 
meer ter discussie, maar worden juist zorg-
vuldig buiten het debat gehouden, waardoor 
de bevolking de mogelijkheid om zich daar-
over uit te spreken wordt ontnomen. Dit geldt 
bovenal voor alles wat betrekking heeft op 
het nieuwe nationale geloofsartikel: de Grote 
Economische Groei. Er wordt niet meer 
gedebatteerd over de uitbreiding van 
Schiphol en de Betuwelijn, net zo min als 
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over de algehele flexibilisering, of het nu de 
arbeid, de sociale zekerheid of de winkel-
tijden betreft. 

 9   Dit alles wordt met een beroep op de 
globalisering als ‘onvermijdelijk’ en ‘onont-
koombaar’ doorgedrukt. De markt gebiedt 
een bepaalde koers en de markt heeft 
conform de laatste hype per definitie gelijk. 
Of de offers die daarvoor in de vorm van een 
jachtige 24-uurseconomie moeten worden 
gebracht wel opwegen tegen het verlies aan 
rust en welzijn, tegen de verzakelijking en 
daarmee verarming van het menselijk 
bestaan - die vraag kan tegenwoordig 
nauwelijks worden gesteld. Nederland zal 
dynamisch zijn of het zal niet zijn, dus hoe 
meer vliegbewegingen, vrachtauto's en volle 
wegen hoe beter. Vergeleken bij het dyna-
mische stilstaan op de snelweg tijdens de 
ochtendspits in de Randstad oogt het 
schrijnend tekort aan verkeersopstoppingen 
in Denemarken inderdaad weinig dynamisch. 

 10   De grootheidswaan van middelmatige 
bestuurders uit de provincie doet vervolgens 
de rest. Hun behoefte om ook aan Ede en 
Epe wereldfaam te verschaffen in de hoop 
dat ooit een betonnen viaduct naar hen zal 
worden vernoemd, heeft in reeds meer dan 
één aangename woongemeente het leef-
klimaat én de financiën ernstig ontwricht. Zo 
schijnt recent in Venlo honderdvijftig miljoen 
gulden aan de aanleg van een nieuwe Maas-
boulevard te zijn besteed om het internatio-
naal toerisme te bevorderen. Internationaal 
toerisme! In Venlo! Alsof al die Amerikanen 
die jaarlijks voor een vakantie naar Europa 
komen, zouden zeggen: Venlo! Natuurlijk, 
Venlo! Daar moet ik heen! We boeken met-
een een hotel voor een week! 

 11   De politieke conflicten betreffen de 
laatste jaren dus de wijze van uitvoering van 
het beleid, niet de juistheid ervan. Bewinds-
lieden die het veld moeten ruimen, doen dat 
voornamelijk vanwege een omstreden 
bedrijfsvoering, van de slechtplakkende 
paspoorten tot het gesjoemel op de visafslag 
in Urk, niet vanwege een omstreden bedrijfs-
doel. De overheid wordt immers beschouwd 
als een soort bedrijf, waaraan je dezelfde 
eisen kunt stellen als aan een fabrikant van 
dekbedovertrekken. Debatteren over doel-
einden is voor een goede bedrijfsvoering niet 
nodig, want het doel staat vast: er moet 
winst gemaakt worden. De Nederlandse 
politiek streeft alleen nog maar naar efficiën-
tie en kostenbesparing: de BV Nederland. 

 12   De politicus is dan ook een manager 
geworden. Hij wordt niet langer gezien als 
vormgever van de samenleving op grond van 
een mandaat van zijn kiezers. Hij is ver-
worden tot een technocraat, tot een bureau-

cratisch begeleider van processen waarover 
hij inhoudelijk niets meer te zeggen heeft en 
waarvan de richting niet meer in het 
parlement, maar in de bovenetages van de 
kantoortorens van internationale onder-
nemingen en geprivatiseerde overheids-
diensten wordt bepaald. Over het doel denkt 
de politicus niet meer na; dat is van tevoren 
al vastgelegd. Hem rest slechts de plicht dit 
doel met zo min mogelijk brokken te 
bereiken. 

 13   Dit is het klimaat waarin bij de overheid 
van ziekenhuis tot universiteit de manager 
kon oprukken, voor wie niet de inhoud maar 
de organisatie de hoogste waarde vertegen-
woordigt, voor wie de organisatie en daar-
mee de reorganisatie doel op zichzelf 
geworden is. Of deze manager daarbij een 
school of een slachthuis onder zijn hoede 
heeft, maakt niet uit voor de hoeveelheid 
miljoenen die jaarlijks aan talloze organisa-
tiebureaus met hun flitsende presentaties en 
glossy brochures wordt verspild. Voor hen is 
een kind evenzeer een ‘product’ dat ‘op de 
markt gezet’ moet worden als voor een 
slager een koe. Vakkennis en toewijding, 
voor de publieke sector zo essentieel, zijn in 
dit kader irrelevant geworden, want wát 
verkocht wordt, is secundair. Verkoopbaar-
heid wordt een doelstelling op zich en daar-
mee wordt winst gelijkgesteld aan geschikt-
heid en kwaliteit. Die criteria zijn ook door de 
overheid overgenomen, zodat elk ambtelijk 
diensthoofd nu in de veronderstelling 
verkeert zich als een innovatief ondernemer 
te moeten gedragen om niet aangezien te 
worden voor een stoffige sul. 

 14   De terugslag van deze ontwikkelingen 
op onze democratie is verontrustend. De 
door de overheid uit het bedrijfsleven over-
genomen doelen en normen hebben er mede 
voor gezorgd dat ook de politiek aan inhoud 
en geloofwaardigheid heeft ingeboet. Wie uit 
hoofde van een publiek ambt geregeld met 
het grote geld verkeert, kan stevige benen 
niet ontberen. Hij moet zowel de schijn van 
zelfverrijking op algemene kosten zien te 
vermijden, als inzien dat zijn politieke op-
dracht niet bestaat uit het maximaliseren van 
winst. Dat betekent dat hij moet beseffen dat 
opbrengst en rendement in een democratie 
geen doel op zichzelf vormen en dat het doel 
zich nooit objectief en automatisch, met 
voorbijgaan aan de opinie van de bevolking, 
kan laten bepalen aan de hand van uitslui-
tend bedrijfskundige criteria. 

 15   Politiek bestaat immers bij de gratie 
van het besef dat er meer oplossingen 
bestaan en dus ook meer keuzemogelijk-
heden. Als politici voortdurend maar één 
weg openlaten, is van echte medezeggen-
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schap geen sprake. Dan is het natuurlijk niet 
vreemd wanneer de burgers niet meer naar 
de stembus gaan - hun stem doet er toch 
niet meer toe: de echte beslissingen zijn al 

achter hun rug om genomen. En als het doel 
als zodanig niet meer ter discussie staat, is 
de democratie failliet.

 

 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil 
nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 
 
 

Einde 
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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar de 
Citogroep. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;  
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
5 Voor deze toets kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 

   Voor het vak Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) VWO 
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 

 
   1 Teksten met vragen 
   1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 

   1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 

 
   2 Samenvatting 
   2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de  

in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
   2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 

worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
   . Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
   . Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

   . Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 

   2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het 
antwoordmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. Uitgangspunt 
is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in correct 
Nederlands. 
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Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 
Zinsbouwfout:   per fout   -1 
Telegramstijl i.p.v. hele zin: per fout   -1 
Interpunctiefout:  1 of 2 fout(en)  -0 
     3 of meer fouten  -1 
Spelfout:   1 fout   -0 
     2 fouten   -1 
     3 of meer fouten  -2 
Overige taalfouten:  per fout   -1 
 

   NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven 
slechts één keer als fout te worden meegeteld. 
 

   2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien 
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, 
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie 
verder het antwoordmodel. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1 De tijdgeest en de doodstraf 
 

 1  D 

 
Maximumscore 4 

 2   de kern van een goed antwoord: 
   • De Navo voert vergeldingsacties (in Kosovo) uit / steunt (Turks) staatsterrorisme (tegen de 

Koerden)  1  
• hetgeen veel burgerslachtoffers kost  1  
• ondanks dat NAVO-lidstaten principiële bezwaren hebben tegen de doodstraf  1  

 
• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden  1  

 
Indien 

• De NAVO meet met twee maten   1 
• in vergelijkbare situaties   1 

 
Maximumscore 3 

 3  Het antwoord is volledig juist indien de 6 begrippen op de volgende wijze zijn ingevuld: 
 

Individu Staat 
1 2 
4 3 
6 5 

 
Indien 5 begrippen juist zijn ingevuld   2 
Indien 4 of 3 begrippen juist zijn ingevuld   1 
Indien 1 of 2 begrippen juist zijn ingevuld   0 
 
Opmerking 
De volgorde van de nummers is niet van belang. 
 

 4  A 

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 952Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300010  CV2 5 Lees verder 

 
 
 
 

 5  C 

 
 6  A 

 
 7  C 

 
 8  C 

 
 9  D 

 
 10  A 

 
 11  C 

 
Maximumscore 2 

 12  de kern van een goed antwoord: 
• Amerika pleegt (met het handhaven van de doodstraf) inbreuk op een fundamenteel 

mensenrecht  1  
 

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden  1  
 
Maximumscore 2 

 13  de kern van een goed antwoord: 
• Het Amerikaanse standpunt is op democratische / democratischer wijze dan het Europese 

totstandgekomen  1  
 

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden  1  
 
Maximumscore 3 

 14   de kern van een goed antwoord: 
• De doodstraf is ook in West-Europa niet volledig uitgesloten  1  
• De wens de doodstraf af te schaffen is niet de wens van het gewone Europese volk  1  
• De Europese principiële tegenstanders van de doodstraf zijn niet consequent  1  

 
Maximumscore 4 

 15  de kern van een goed antwoord: 
argument 1 

• De mening over de doodstraf zou wel eens kunnen veranderen  1  
• door kennis over de doodstraf  1  

 
argument 2 

• Men heeft partijen gekozen die tegen de doodstraf zijn  1  
• op democratische wijze  1  

 
 16  B 

 
 17  D 

 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 2 Democratie gaat zonder debat failliet 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 20 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 18 tot en met 
22. 
 
Maximumscore 3 

   (centrale stelling) 
 18   In Nederland is / wordt de democratie uitgehold / is het maar matig gesteld met de 

democratie / gaat de democratie (zonder debat) failliet. 
 
Opmerking 
Wanneer het element ‘in Nederland’ ontbreekt 1 scorepunt aftrekken. 
 
Maximumscore 5 
(ondersteunende argumenten) 

 19  • Want:  1  
   • een politiek debat (over de belangrijkste doeleinden) ontbreekt / in een democratie is een 

debat (over de belangrijkste doeleinden) onmisbaar  1  
• het politieke beleid is gericht op conflictvermijding/consensus / kenmerkend voor een 

democratie is een debat over uiteenlopende meningen  1  
• het politieke beleid is niet gebaseerd op een achterliggende visie / politiek beleid dient 

gebaseerd te zijn op een (politieke) visie  1  
• het marktdenken domineert het politieke bedrijf / het politieke debat mag niet verdrongen 

worden door het marktdenken  1  
 
Maximumscore 3 
(gevolg voor taakuitvoering politici) 

 20  • Gevolg:  1  
 

• politici beperken zich tot efficiëntie en kostenbesparing  2  
ook goed: 

• politici zijn verworden tot managers / technocraten / bureaucratische begeleiders  2  
 
Indien 
voor politici is (re)organisatie doel op zichzelf geworden   1 
 
Maximumscore 4 
(gevolg en oordeel) 

 21  • Daardoor / Door deze ontwikkeling  1  
• boet de politiek in aan inhoud  1  
• en geloofwaardigheid  1  
• wat verontrustend is  1  

 
Maximumscore 5 
(remedie) 

 22  • Om aan deze ontwikkeling een einde te maken / Daarom  1  
 

• moeten politici (gaan) beseffen dat opbrengst en rendement / bedrijfskundige criteria 
geen doel op zichzelf zijn (in een democratie)  2  
ook goed: 

• moeten politici (gaan) beseffen dat er meer oplossingen en keuzemogelijkheden (voor 
maatschappelijke problemen) bestaan (dan die welke worden ingegeven door het 
marktdenken)  2  
 

• en mogen zij niet (langer) voorbijgaan aan de opinie van de bevolking  2  

Antwoorden Deel- 
scores
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 23  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting1) 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van de 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.  
 

 24  Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1) 
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de maatregel kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opgave is 0 punten. 
 
Schematisch: 
181 - 198: 0 scorepunten aftrek; 
199 - 203: 2 scorepunten aftrek; 
204 - 208: 4 scorepunten aftrek; 
209 - 213: 6 scorepunten aftrek; 
214 - 218: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij positie 23 en 24 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten 
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld  
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 23 een 3. Indien er 
geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
 

noot 1 

Einde 
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Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 18 vragen en 
één samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Er breken nieuwe ideologische tijden aan! 
 
 

1p 1  Welke van onderstaande beweringen geeft het beste het karakter weer van de tekst  
Er breken nieuwe ideologische tijden aan!? 

A De tekst bevat een analyse van de politieke situatie en biedt enkele oplossingen. 
B De tekst geeft een overzicht van de politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren. 
C De tekst is een bespiegeling over veelvoorkomende fouten in de politieke cultuur.  
D De tekst is een pleidooi voor een nieuwe democratische ideologie. 

 
1p 2  Welke bewering over de functie die alinea 3 heeft ten opzichte van het tekstgedeelte van 

alinea 1 en 2, is juist? 
Alinea 3 geeft een 

A bewijs van wat in alinea 1 en 2 wordt beweerd. 
B relativering van wat in alinea 1 en 2 wordt beweerd. 
C toelichting op wat in alinea 1 en 2 wordt beweerd. 
D voorbeeld bij wat in alinea 1 en 2 wordt beweerd. 

 
1p 3  Welke functie heeft het tekstgedeelte van alinea 4 tot en met 6 ten opzichte van het 

tekstgedeelte van alinea 1 tot en met 3? 
De alinea’s 4 tot en met 6  

A geven een tegenwerping bij wat in alinea 1 tot en met 3 wordt beweerd. 
B geven een toelichting op wat in alinea 1 tot en met 3 wordt beweerd. 
C vormen een relativering van wat in alinea 1 tot en met 3 wordt beweerd. 
D vormen samen met alinea 1 tot en met 3 een opsomming. 

 
“Maar is transparantie altijd wel zo verstandig?” (regels 39-40) 

3p 4  Leg uit waarom transparantie in de politiek minder wenselijk wordt geacht. 
Gebruik maximaal 30 woorden. 
 
In alinea 5 wordt gesteld dat een beroep ook “een wat mystieke symboliek” nodig heeft. 

1p 5  Met wat voor soort argumentatie wordt deze stelling onderbouwd?  
De argumentatie berust vooral op 

A feiten. 
B gevolgen. 
C gezag. 
D nut. 

 
3p 6  Leg uit waarom ‘protoprofessionalisering’ (regel 73) tot ‘wantrouwen’ zou leiden.  

Gebruik maximaal 25 woorden. 
 
“Een volgende oorzaak van het politieke ongenoegen…” (regels 83-84) 

3p 7  Welke drie bij de burgers levende ongenoegens worden voorafgaande aan de bespreking 
van deze “volgende oorzaak” in de tekst besproken? 
 

1p 8  Welke van onderstaande uitspraken geeft het best de strekking van alinea 7 en 8 weer? 
Het is voor de burgers een verontrustende gedachte dat de politiek 

A de verzorgingsstaat wil ontmantelen. 
B een tekort heeft aan financiële middelen 
C geen belangstelling toont voor alledaagse problemen. 
D niet kan voldoen aan de verwachtingen. 
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In het tekstgedeelte van de alinea’s 9 en 10 komt een reeks van oorzaken en gevolgen voor. 
De vergroting van de macht van de Europese Unie en die van de regio’s versterkt een 
ontwikkeling, wat weer een andere ontwikkeling versterkt, hetgeen ten slotte tot meer 
onbehagen jegens de politiek leidt. 
Deze reeks is als volgt weer te geven: oorzaken → ontwikkeling 1 → ontwikkeling 2 → 
effect. 

2p 9  Maak onderstaande tabel compleet door op te schrijven wat achter ‘ontwikkeling 1’ en wat 
achter ‘ontwikkeling 2’ moet worden ingevuld.  
 

Reeks Omschrijving 
oorzaken vergroting van macht Europese Unie en 

macht regio’s 
ontwikkeling 1  
ontwikkeling 2  
effect meer onbehagen jegens politiek 

 
 
“Zo’n politiek inspireert niet, maakt politici harteloos en laat op den duur de burgers 
onverschillig.” (regels 154-156) 

1p 10  Welk type redenering ligt ten grondslag aan de hierboven geciteerde uitspraak? 
Een redenering op basis van 

A middel en doel. 
B oorzaak en gevolg. 
C overeenkomst of vergelijking. 
D voor- en nadelen. 

 
‘(…) dat er geen belangstelling meer bestaat voor politiek, zoals vaak gezegd wordt, klopt 
dus niet.’ (regels 180-182) 

1p 11  Op welk type argumentatie berust deze uitspraak? 
Een argumentatie op basis van 

A feiten. 
B gezag. 
C intuïtie. 
D verwachtingen. 

 
Volgens alinea 12 “hebben de managers in alle sectoren van de samenleving de overhand 
gekregen”.  

1p 12  Kies de uitspraak die het meest nauwkeurig aangeeft wat in alinea 11 en 12 als oorzaak 
wordt gezien van de huidige positie van de manager in de politiek. 

A Doordat de grenzen tussen de drie democratische ideologieën zijn vervaagd, hebben de 
burgers hun belangstelling voor politiek verloren en worden in de huidige maatschappij de 
beslissingen aan bestuurlijke managers overgelaten. 

B Doordat de grenzen tussen de drie democratische ideologieën zijn vervaagd, is alleen het 
pragmatische neoliberalisme overgebleven en worden in de huidige maatschappij de 
beslissingen aan bestuurlijke managers overgelaten. 

C Ten gevolge van de ontideologisering wordt de politiek niet meer gebaseerd op 
maatschappijvisies, zodat uitvoerbaarheid en efficiëntie de voornaamste uitgangspunten van 
de huidige politiek vormen. 

D Ten gevolge van de ontideologisering wordt de politiek niet meer gebaseerd op normen en 
waarden, zodat uitvoerbaarheid en efficiëntie de voornaamste uitgangspunten van de 
huidige politiek vormen. 
 
“Een democratie is nooit af.” (regel 197) 

1p 13  Wat wordt met deze opmerking in deze tekst benadrukt? 
Met deze opmerking wordt benadrukt dat 

A de goede verstandhouding tussen politiek en burgers tijdelijk is. 
B de politieke ideologieën steeds meer op elkaar zullen gaan lijken. 
C de relatie tussen politiek en burgers voortdurend aan verandering onderhevig is. 
D politieke ideologieën een natuurlijk groeiproces doormaken. 
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1p 14  Wat is de belangrijkste functie van de laatste alinea van de tekst? 
De laatste alinea 

A bevat een samenvatting van het voorafgaande. 
B geeft de eindconclusie. 
C schetst een toekomstverwachting. 

 
1p 15  Welke van onderstaande zinnen geeft het beste de hoofdgedachte weer van de tekst? 

A De krachten die inwerken op de Haagse politiek zijn dermate groot, dat de invloed en 
betekenis van de landelijke politiek verwaarloosbaar klein is geworden. 

B De ongenoegens jegens het politieke bedrijf zijn dermate groot, dat betwijfeld mag worden 
of de politiek er uiteindelijk in slaagt de democratie een waardig aanzien te verlenen. 

C Het aanzien van de politiek is onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen dermate 
geschonden, dat alleen een levendig debat over verantwoordelijkheden het aanzien kan 
herstellen. 

D Ondanks een aantal ongenoegens jegens het huidige politieke bedrijf, is er, mits de politieke 
partijen uitgaan van welomlijnde ideologieën, perspectief op een levendige politieke 
toekomst. 
 
 

 
De Europese verzorgingsstaat wordt op korte termijn bedreigd door de ongeëvenaarde 
verrechtsing van het politieke klimaat in vrijwel geheel Europa. Vanwege de aflossing 
van sociaal-democratische of progressieve regeringen door rechtse coalities in onder 
meer Oostenrijk, Italië, Portugal, Nederland, en op korte termijn wellicht ook in 
Frankrijk en Duitsland, dreigt voor het eerst een serieuze afbraak van collectieve 
voorzieningen. 
naar: Prof. E. de Gier, Red de verzorgingsstaat, NRC, 27 mei 2002 
 

 
Zowel in fragment 1 als in tekst 1 (alinea 7) wordt gezinspeeld op een mogelijke oorzaak 
van de afbraak van de verzorgingsstaat.  

3p 16  Waarin verschilt tekst 1 ten opzichte van fragment 1 in de verklaring van de teruggang van 
de verzorgingsstaat? 
Gebruik maximaal 25 woorden. 
 
 

 
De afgelopen eeuw is er nauwelijks iets veranderd in de wijze waarop het parlement 
functioneert. Het parlementair debat is nu nog te vaak een reeks van lange monologen en 
ieder Kamerlid begint telkens weer met een uitgebreide analyse van de toestand in de 
wereld. Niet zelden vermoeiend voor publiek, collega-Kamerleden en kabinet. 
 Het wordt tijd om échte debatten te gaan voeren. Uitgebreide reflecties kunnen op 
internet gezet worden en aan de officiële Kamerstukken toegevoegd worden; belast het 
debat daar niet langer mee. De eerste de beste voorzitter van een voetbalvereniging 
hamert lange monologen af, stelt soms nieuwe thema’s aan de orde en maakt aan het 
einde van een vergadering de balans op. Voor de Tweede Kamer zouden dat geweldige 
innovaties zijn. 
naar: Guido Enthoven, Democratische vernieuwing begint bij de nieuwe Kamer, NRC, 
22 mei 2002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fragment 1 

fragment 2 
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Zowel in fragment 2 als in tekst 1 (alinea 4) wordt de politiek met iets anders vergeleken, 
respectievelijk met een restaurant en een voetbalvereniging. De bedoeling van deze 
vergelijkingen is echter verschillend. 

1p 17  Wat is het voornaamste verschil? 
A In tekst 1 (alinea 4) dient de vergelijking ter relativering van de wenselijkheid van politieke 

openheid; in fragment 2 dient de vergelijking ertoe om de inefficiëntie in de Tweede Kamer 
te bekritiseren. 

B In tekst 1 (alinea 4) illustreert de vergelijking het effect van politieke openheid; in 
fragment 2 dient de vergelijking ertoe om het gebrek aan zakelijkheid in het politieke debat 
duidelijk te maken. 

C In tekst 1 (alinea 4) wordt de vergelijking gebruikt om de tekst te verlevendigen, in 
fragment 2 om te bewijzen dat een efficiënter politiek debat een belangrijke verbetering zou 
zijn. 

D In tekst 1 (alinea 4) wordt met de vergelijking aangetoond dat openheid in de politiek 
onmogelijk is; in fragment 2 wordt aangetoond dat het politieke debat vernieuwd moet 
worden. 
 
 

 
Het wordt meer regel dan uitzondering dat bij Tweede-Kamerverkiezingen tientallen 
zetels van partij verwisselen. Tegelijkertijd is het politieke beleid dat uit die verkiezingen 
voortvloeit, een schoolvoorbeeld van continuïteit. Niet voor niets werd van de paarse 
coalitie wel gezegd dat het CDA-politiek zonder CDA was. 
 Toenmalig PvdA-leider Joop den Uyl zei reeds in 1970: de marges zijn smal. In 
feite zijn sinds deze veel aangehaalde uitspraak de marges alleen maar smaller 
geworden. Dit komt doordat partijen als gevolg van ontideologisering programmatisch 
steeds meer naar elkaar toe zijn gegroeid, maar ook doordat het beleid van de Europese 
deelstaat Nederland meer en meer vanuit Brussel dan wel Frankfurt wordt gedicteerd. 
naar: Mark Kranenburg, Voor partijen gaat kiezer te snel, NRC, 17 mei 2002 
 

 
In tekst 1, geschreven kort voor de landelijke verkiezingen in mei 2002, wordt de 
verwachting uitgesproken dat “de ideologische kaarten weer op tafel komen, maar anders 
geschud zullen worden” (regels 201-203). 
In fragment 3 wordt vastgesteld dat het politiek beleid grote continuïteit kent. Ter 
verklaring van deze continuïteit worden in fragment 3 twee verschijnselen genoemd die ook 
in tekst 1 worden behandeld: de ontideologisering en de komst van de Europese Unie. 

3p 18  Leg uit dat het vanuit tekst 1 gezien niet onlogisch is om, gegeven deze twee 
verschijnselen, een politieke ommezwaai te verwachten. 
Gebruik maximaal 45 woorden.  
 
 
 
Tekst 2 De Olympische Spelen van het lijden 
 
 

18p 19  Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 200 woorden van 
de tekst De Olympische Spelen van het lijden. Zorg ervoor dat je samenvatting begrijpelijk 
is voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent. 
Uit de samenvatting moet voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet gelezen heeft, 
duidelijk worden: 

• welke ontwikkeling de auteur zorgen baart; 
• wat de belangrijkste verklaring is voor deze ontwikkeling; 
• welke psychische mechanismen ten grondslag liggen aan deze ontwikkeling; 
• welke kwalijke gevolgen deze ontwikkeling volgens de auteur heeft. 

 
Einde 

fragment 3 
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Tekst 1 
 
 
Onderstaande tekst is een bewerking van een tekst die is geschreven vóór de moord op Pim 
Fortuyn en de verkiezingen in mei 2002, die tot een drastische verandering in het politieke 
klimaat leidden.  
Prof. dr. A.C. Zijderveld, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
sprak zijn rede uit op woensdag 6 mei tijdens een publiek college in Nijmegen, 
georganiseerd door LUX en de Nijmeegse School of Management. De tekst van de rede 
werd op 11 mei 2002 gepubliceerd in het opinieweekblad Vrij Nederland. 
 
 
Er breken nieuwe ideologische tijden aan! 
 

 1  Er heerst in ons land een wat katterige 
stemming als het om politiek en politici gaat. 
Een belangrijke oorzaak van het ongenoegen 
over de politiek – vooral de Haagse – is dat het 
werk van de volksvertegenwoordigers verre-5 

gaand geprofessionaliseerd is. Was het Tweede-
Kamerwerk vijftig jaar geleden nog een bij-
baan, inmiddels is het een volledig beroep 
geworden dat specifiek ambachtelijke kwali-
teiten vereist. 10 

 2  Het is natuurlijk niet niks om in een snel 
veranderende, complexe samenleving het 
hoogste bestuur van het land kritisch te contro-
leren en de wetten die in een rechtsstaat nodig 
zijn te ratificeren. Dat vereist kennis en erva-15 

ring en bovenal hard werken. Dit betekent 
echter ook dat het gros van het politieke hand-
werk niet echt leuk is. 

 3  Hier wringt de schoen, want we leven in de 
fun society – een maatschappij die een soort 20 

permanent pretpark moet zijn, waarin ‘leuk’ het 
belangrijkste adjectief is. We willen een leuke 
baan, een leuke relatie, leuk onderwijs, een 
leuke oude dag en dus ook leuke politiek. 
Politici worden beoordeeld op hun leukheids-25 

gehalte en hun uitstraling in de media. Dus 
doen ze op de televisie mee aan allerlei infan-
tiele spelletjes en shows. Journalisten zijn uit 
op leuke beelden van leuke debatten in de 
Tweede Kamer. Ze slaan bijkans op tilt als er 30 

een kabinetscrisis is, want dan wordt het einde-
lijk weer leuk in Den Haag. Maar helaas, het 
politieke bedrijf is wel belangrijk, maar niet 
leuk! Dat laten de media keer op keer genade-
loos zien – en dat geeft voedsel aan de onvrede 35 

over de politiek. 
 4  Dat brengt me op een tweede punt. De 

politiek moet opener worden, wordt er geroe-
pen. Maar is transparantie altijd wel zo ver-
standig? In een restaurant wil je ook niet weten 40 

wat het personeel achter de keukendeur alle-
maal uitspookt; de eetlust zou je snel vergaan. 
Hoe meer wij burgers in de politieke keuken 
kunnen kijken, des te meer dit bedrijf zijn glans 
verliest. Het gaat lijden aan ‘veralledaagsing’. 45 

Nu is dit in een democratie wellicht juist goed, 
omdat die glans vroeger samenging met 

autoritair en dus ondemocratisch optreden. 
Maar het is de vraag of met het ‘gewoner’ 
worden van het politieke bedrijf niet ook het 50 

respect ervoor en de legitimiteit ervan worden 
aangetast. 

 5  De legitimiteit van een professie is niet uit-
sluitend gebaseerd op de effectiviteit van haar 
uitoefening. Een beroep vergt ook een wat 55 

mystieke symboliek. Decorum en symboliek 
zijn natuurlijk een façade, maar ze hebben wel 
degelijk een functie. Ze scheppen een zekere 
distantie tussen de beroepsbeoefenaar en zijn 
cliënten, waardoor de eerste goed kan functio-60 

neren. Als een arts aan mijn bed verschijnt in 
hemdsmouwen en spijkerbroek, met een onge-
schoren gezicht en rouwranden onder zijn 
nagels, neemt niet alleen mijn respect voor hem 
af, maar zal ik ook minder vertrouwen hebben 65 

in zijn medische kwaliteiten. 
 6  Achter de façade behoort professionele, 

gespecialiseerde kennis schuil te gaan. Maar 
ook in dit opzicht is er iets veranderd. Door 
betere scholing en tal van informatiebronnen 70 

hebben mensen tegenwoordig meer kennis 
van verschillende professies, wat wel 
protoprofessionalisering wordt genoemd. 
Zo voelt de leek zich veel meer dan vroeger 
deskundig op medisch gebied, door allerlei 75 

medische programma’s en rubrieken. Dit heeft 
geleid tot afgenomen respect voor en meer wan-
trouwen en agressie jegens artsen. Welnu, er is 
dankzij de media ook sprake van een politieke 
protoprofessionalisering van de burgers. Dat 80 

heeft niet zozeer geleid tot meer democratie, als 
wel tot meer wantrouwen en ongenoegen. 

 7  Een volgende oorzaak van het politieke 
ongenoegen ligt in de onmacht van ‘Den Haag’. 
Deze machteloosheid houdt mede verband met 85 

de teloorgang van de verzorgingsstaat, die in 
Nederland tussen ruwweg 1960 en 1980 zijn 
hoogtepunt beleefde. Hieraan lag in eerste 
instantie een bevlogen ideaal ten grondslag: 
de overheid was verantwoordelijk voor de 90 

welvaart en het welzijn van de burgers. Tegen 
1980 was de verzorgingsstaat onbetaalbaar en 
onbeheersbaar geworden. En dat de overheid de 
burgers alle gewenste voorzieningen en een 
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onbeperkte bestaanszekerheid kon garanderen, 95 

bleek al helemaal een illusie. De verzorgings-
staat heeft sinds 1980 ingrijpende verande-
ringen ondergaan. Het regeringsbeleid is er 
sindsdien op gericht geweest de invloed van de 
staat terug te dringen en de markt te revitali-100 

seren, met verzelfstandiging en privatisering als 
wondermiddelen. 

 8  Intussen wordt Den Haag nog steeds gezien 
als de instantie die de problemen van de samen-
leving zou kunnen en moeten oplossen. Dat 105 

kunnen Haagse politici allang niet meer, en dus 
zijn de burgers ontevreden, omdat aan hun 
hooggespannen verwachtingen niet voldaan 
wordt. Het is een verontrustende gedachte: we 
willen dat Den Haag de veiligheid vergroot en 110 

de files en de wachtlijsten in de gezondheids-
zorg laat verdwijnen, maar dat wil maar niet 
lukken.  

 9  Er is nog een ontwikkeling die de invloed 
van Den Haag beperkt. De drie bestuurslagen  115 

– rijk, provincies en gemeenten – vormen een 
huis met drie etages. Daarvan is de tussenetage, 
de provincie, de kwetsbaarste, omdat zij zowel 
van de bovenbuur (Den Haag) als de beneden-
buren (gemeenten) last heeft en tegen beide 120 

weinig kan uitrichten. Met de opkomst van de 
Europese Unie zien we dat er een penthouse 
bovenop dit huis is gekomen waarvan een 
steeds grotere invloed uitgaat. Tegelijkertijd is 
waar te nemen dat de provincies en de gemeen-125 

ten, in tegenstelling tot vroeger, samenwerken 
in zogenaamde regio’s. Dat is in heel Europa 
merkbaar: Europa is van de regio’s, niet langer 
van de natiestaten.  

 10  Als deze ontwikkeling doorzet, wordt Den 130 

Haag de kwetsbare tussenlaag tussen de stede-
lijke regio’s enerzijds en de Europese Unie in 
Brussel anderzijds. Deze ontwikkeling draagt 
bij tot de onmacht, waardoor de vaak over-
spannen verwachtingen van de burgers nog 135 

meer gefrustreerd worden; dit alles geeft weer 
voeding aan het onbehagen. 

 11  De laatste factor is de ontideologisering. 
Een sociaal-democraat denkt en handelt primair 
vanuit een actief interveniërende, naar gelijk-140 

heid strevende staat, en in dat perspectief 
probeert hij de markt en de maatschappij te 
sturen. Een rechtgeaarde liberaal zal primair 
vanuit de vrije markt denken en de maatschap-
pelijke verbanden willen intomen als die de 145 

vrijheid van de individuele burger beknotten. 
Een christen-democraat ten slotte heeft als 
ideologisch uitgangspunt de maatschappij met 
haar autonome, al dan niet levensbeschouwelijk 
onderbouwde organisaties en instituties. De 150 

enige ideologie die in de jaren negentig echter 
nog overbleef, was het bij uitstek pragmatische 
neoliberalisme. Daardoor moet de politiek het 
zonder visies en dromen doen. Zo’n politiek 
inspireert niet, maakt politici harteloos en laat 155 

op den duur de burgers onverschillig. “Ze doen 
maar wat” wordt dan al snel: “Nou, ze doen 
maar …” 

 12  Nu de grenzen tussen de drie democratische 
basisideologieën zijn vervaagd, hebben de 160 

managers in alle sectoren van de samenleving 
de overhand gekregen en worden plannen en 
voorstellen niet meer aan waarden en normen 
getoetst maar slechts aan hun efficiëntie. Wat 
rest is een op den duur stomvervelende samen-165 

leving, zonder een betekenisvolle orde waarin 
men zich thuis kan voelen. Dat wekt balorig-
heid en agressie op – vooral in de richting van 
de politiek en de politici. 

 13  Wat te doen? Welnu, er gebeurt al van alles. 170 

Allang voordat Pim Fortuyn met zijn oneliners 
de gevestigde politieke partijen in verwarring 
bracht, waren er debatten gaande waarin werd 
gepleit voor ingrijpende veranderingen van 
politieke ideologieën. In de media en in debat-175 

huizen zoals De Balie in Amsterdam wordt 
levendig over politieke vraagstukken gediscus-
sieerd.  

 14  De politieke partijen krimpen in als organi-
saties, maar dat er geen belangstelling meer 180 

bestaat voor politiek, zoals vaak gezegd wordt, 
klopt dus niet. De grote partijen moeten aan de 
debatten meedoen en er ideologische inhoud en 
richting aan proberen te geven. Democratie is 
een project waarbij politieke partijen en institu-185 

ties geen doeleinden maar middelen voor 
burgers zijn om hun plaats in de mêlee van 
waarden, normen, opinies en informatie te 
vinden. Basaal blijft of je daarbij denkt vanuit 
een verzorgende staat, een producerende markt 190 

óf een verantwoordelijkheid eisend, maatschap-
pelijk middenveld. De democratische driehoek 
staat-markt-maatschappij omvat tevens de kern-
thema’s van de drie grote ideologieën: sociaal-
democratie (staat), liberalisme (markt) en 195 

christen-democratie (maatschappij). 
 15  Een democratie is nooit af. Tijdens de 

paarse kabinetten vervaagden ideologische 
onderscheidingen tot een principeloos neo-
liberalisme. We zijn inmiddels aan een nieuwe 200 

eeuw begonnen, waarin de ideologische kaarten 
weer op tafel komen, maar anders geschud 
zullen worden. Het wordt politiek weer een 
interessante tijd, voor de politici en voor de 
kiezers!205 
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Tekst 2 
 
 

DE OLYMPISCHE SPELEN VAN HET LIJDEN 
 
 

 1  In zijn boek ‘The Seventh Million’ (1998) 
beschrijft de Israëlische journalist Seveg het 
bezoek van een groep Israëlische studenten aan 
Auschwitz en andere voormalige vernietigings-
kampen in Polen. Excursies als deze vormen in 
Israël een vast onderdeel van het onderwijs-
programma. De politieke les die de studenten met 
een dergelijk bezoek krijgen, luidt onomwonden: 
de staat Israël werd gesticht op de puinhopen van 
de holocaust, en als Israël al in 1933 zou hebben 
bestaan, zou de massavernietiging van het joodse 
volk nooit hebben plaatsgevonden.  

 2  Steeds meer mensen bezoeken de voormalige 
concentratiekampen waar de barakken zorgvuldig 
zijn gerestaureerd. Deze gedenktekens van de 
joodse holocaust lijken een inspiratiebron te zijn 
voor andere volken of gemeenschappen, want 
overal ter wereld verrijzen monumenten die de 
herinnering aan de verschrikkingen uit het 
verleden levend moeten houden. Vrijwel elke 
gemeenschap, of het nu een religieuze, etnische 
of seksuele minderheid of een heel volk is, heeft 
een trauma te verwerken. Vrijwel elke 
gemeenschap heeft ooit op enigerlei moment in 
de geschiedenis groot onrecht ondervonden. 

 3  Het is op zich heel begrijpelijk dat er aan-
dacht gevraagd wordt voor het eigen verleden. 
Zonder kennis van de eigen geschiedenis, 
inclusief haar pijnlijkste episoden, kunnen 
mensen immers niet begrijpen wie ze zijn, en ook 
niet wie de anderen zijn. Zonder historisch besef 
strompelen mensen door de duisternis. Maar het 
feit dat vandaag de dag zoveel groepen mensen 
zichzelf vooral en in de eerste plaats zijn gaan 
definiëren als slachtoffers van de geschiedenis, is 
verontrustend. De roep om publieke erkenning 
van het geleden leed en de daarmee gepaard 
gaande, dikwijls weinig realistische verzoeken 
om financiële genoegdoening klinken steeds 
vaker en luider. 

 4  Het lijkt erop dat velen willen concurreren 
met de joodse tragedie. Er doemt een vorm van 
wedijver op, die een Israëlische vriend van mij 
cynisch ‘de Olympische Spelen van het lijden’ 
noemt. Hindoe-nationalisten, Armeniërs, Afro-
Amerikanen, Serviërs, Indische Amerikanen, 
Japanse Amerikanen, homoseksuelen, nazaten 
van de slavernij, ze worden allen door het idee 
van slachtofferschap achtervolgd. 

 5  Het is beslist niet mijn bedoeling het lijden 
van al deze groepen te bagatelliseren. Het 
onwaardige leven en de gewelddadige dood van 
de ontelbare mannen en vrouwen die vanuit 
Afrika en China als slaven verhandeld werden, 

mag nooit vergeten worden. De massamoord op 
de Armeniërs door het Ottomaanse rijk kan niet 
ongedaan gemaakt worden. Erkend moet worden 
dat de Serviërs in het verleden een bloedige 
nederlaag tegen de Turken leden en dat ze tijdens 
de Tweede Wereldoorlog barbaars behandeld 
werden door Kroatische nazi’s. Vrouwen en 
homo’s werden eeuwenlang gediscrimineerd. Het 
is allemaal waar. Maar in een culturele, etnische, 
religieuze of nationale gemeenschap die haar 
gemeenschappelijke identiteit uitsluitend baseert 
op een sentimenteel soort solidariteit met de 
slachtoffers uit het verleden, dreigt historische 
bijziendheid die, in het ergste geval, leidt tot 
bloedwraak. Zie bijvoorbeeld Kosovo, waar heel 
recent onschuldige mensen vermoord werden als 
gevolg van een Servische nederlaag van bijna 
duizend jaar geleden. 

 6  Waarom hechten zovelen eraan zichzelf te 
zien als slachtoffer? Daarop bestaat natuurlijk 
geen eensluidend antwoord. Niet alleen de 
geschiedenissen van volkeren, minderheden en 
gemeenschappen lopen uiteen. Ook de manier 
waarop zij hun verleden verwerken, laat grote 
verschillen zien. Toen de overlevenden uit de 
vernietigingskampen van de nazi’s met roestige, 
overvolle schepen in Israël arriveerden, werden 
zij door schaamte en trauma’s ervan weerhouden 
over hun lijden te praten. Het was alsof het 
slachtofferschap een schandvlek was die uit-
gewist of genegeerd moest worden. En daarom 
hielden de meesten hun mond. Het was pas de 
volgende generatie die het zwijgen verbrak. 
Waarom vroegen de zonen en dochters van de 
slachtoffers wel om aandacht voor hetgeen hun 
ouders was aangedaan? Hoe is de vasthoudend-
heid te verklaren van een man als Serge 
Klarsfeld, wiens vader vermoord werd in 
Auschwitz en die meer gedaan heeft dan enige 
andere Fransman om de geschiedenis van de 
Franse joden onder de aandacht van het publiek 
te brengen?  

 7  Het ligt voor de hand deze vorm van 
nagedachtenis te beschouwen als een eerbetoon 
aan de slachtoffers. Maar zij moet vooral gezien 
worden als een vorm van zelfbevestiging, een 
manier om de wereld te vertellen ‘wie men is’, 
vooral wanneer het lijden onuitgesproken en 
zonder erkenning is gebleven. Een nieuwe 
generatie kan zich pas identificeren met het leed 
van eerdere generaties, als dat leed steeds 
opnieuw publiekelijk erkend wordt. Het streven 
naar telkens hernieuwde bevestiging wordt des te 
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aantrekkelijker als er weinig of geen andere 
tekenen van gemeenschappelijke identiteit zijn.  

 8  Harvard-professor K.A. Appiah heeft dit 
verschijnsel verduidelijkt met zijn analyse van de 
identiteitspolitiek in het hedendaagse Amerika. 
De talen, religieuze overtuigingen, mythes en 
geschiedenissen van de oorspronkelijke cultuur 
raken op de achtergrond wanneer de kinderen 
van immigranten Amerikaan worden. Dat leidt 
veelvuldig tot het claimen van een culturele 
eigenheid, vooral als daarvan nog maar weinig 
over is. Deze defensieve reactie komt voort uit de 
angst dat de oorspronkelijke eigenheid verloren 
zal raken als die niet snel door de buitenwereld 
wordt erkend. De tendens daarbij is duidelijk: de 
culturele en etnische identiteit wordt meer en 
meer gebaseerd op ‘slachtofferschap’. Het doet 
denken aan een opmerkelijk verschijnsel bij de 
ontwikkeling van het feminisme. Hoe geëmanci-
peerder de vrouwen werden, des te meer 
beschouwden extreme feministes zichzelf als 
hulpeloze slachtoffers van de man. 

 9  Hoe schadelijk is een dergelijke zoektocht 
naar een eigen identiteit, in een wereld van 
afgezworen ideologieën, religies, nationale en 
culturele grenzen? Het is een goede zaak dat 
nationalisme aan kracht heeft ingeboet door de 
globalisering, dat homo’s voor hun geaardheid 
kunnen uitkomen, dat immigranten uit alle wind-
streken de autochtone cultuur komen verrijken en 
dat wij niet langer bestookt worden met reli-
gieuze of politieke dogma’s. We zijn, hier in het 
Westen althans, eindelijk bevrijd van de 
irrationele, verstikkende, etnische beperktheid. 
Desondanks willen steeds meer mensen terug-
keren naar juist die oude vertrouwdheid van het 
groepsverband van weleer. Het is een behoefte 
die zich soms vertaalt in een publiekelijk beleden 
pseudo-religie, vol irrationalisme en sentimenta-
liteit.  

 10  Het zoeken naar en samen delen van leed is 
doorgedrongen in de manier waarop het verleden 
wordt beschreven. Geschiedschrijving is steeds 
minder een kwestie van uitzoeken hoe het 

vroeger werkelijk geweest is, of van objectief 
trachten uit te leggen waarom iets gebeurde. Het 
is veel meer een kwestie geworden van het 
zoeken naar bouwstenen voor een gevoel van 
saamhorigheid.  

 11  Hoewel het ongetwijfeld waar is dat 
Chinezen, joden, homo’s en anderen allemaal te 
lijden hebben gehad, is het echter niet zo dat zij 
op dezelfde manier en in dezelfde mate geleden 
hebben. Die verschillen dreigen verloren te gaan. 
Het is maar al te typerend voor het huidige tijd-
perk dat de bekende Nederlandse choreograaf en 
romancier Rudi van Dantzig in een door het 
Amsterdams Verzetsmuseum uitgegeven pamflet, 
zonder gevoel voor historische proporties, 
verkondigde dat homo’s en andere minderheden 
in Nederland het verzet tegen de nazi’s als voor-
beeld moesten nemen in hun strijd tegen sociale 
discriminatie. 

 12  Het zou uiteraard misplaatst zijn om 
tolerantie en begrip voor andere culturen en 
gemeenschappen niet te willen bevorderen. Dat 
neemt niet weg dat politieke helderheid, helder 
denken überhaupt, wordt ondermijnd door het 
nieuwe sentimentalisme. Want herinnering is niet 
hetzelfde als historie en gedenken is niet het-
zelfde als geschiedschrijven. Een cultureel 
erfgoed delen is meer dan ‘onderhandelen over 
identiteit’. Voor degenen onder ons die de 
banden met hun voorouders kwijt zijn, is mis-
schien de tijd gekomen om dat toe te geven en er 
vrede mee te hebben. Het mag in ieder geval niet 
zo zijn, dat bedreigde minderheden of in verdruk-
king geraakte culturele gemeenschappen de 
drama’s uit hun verleden maar blijven koesteren 
en herdenken in de hoop daarop de eigen 
identiteit te kunnen baseren. Die romantisering 
van het eigen verleden werkt verlammend op het 
vermogen waarheid en fictie te onderscheiden. 
Bovendien doet zij afbreuk aan de historische 
waarheid dat het lijden van de joden niet te 
vergelijken valt met het lijden van andere 
volkeren en minderheden.

 
 vrij naar: Ian Buruma 
 uit: Trouw, 16 januari 1999 

 

 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil 
nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 

Einde 
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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar de 
Citogroep. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
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3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
5 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 

 
   Voor het vak Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) VWO 

zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
   1 Teksten met vragen 
   1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 

   1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 

 
   2 Samenvatting 
   2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de  

in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
   2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 

worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
   • Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
   • Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

   • Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 

   2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het 
antwoordmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. Uitgangspunt 
is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in correct 
Nederlands. 
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Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 
Zinsbouwfout:   per fout   -1 
Telegramstijl i.p.v. hele zin: per fout   -1 
Interpunctiefout:  1 of 2 fout(en)  -0 
     3 of meer fouten  -1 
Spelfout:   1 fout   -0 
     2 fouten   -1 
     3 of meer fouten  -2 
Overige taalfouten:  per fout   -1 
 

   NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven 
slechts één keer als fout te worden meegeteld. 
 

   2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien 
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, 
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie 
verder het antwoordmodel. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1 Er breken nieuwe ideologische tijden aan! 
 

 1  A 

 
 2  C 

 
 3  D 

 
   Maximumscore 3 
 4  De kern van een goed antwoord: 

•  Het politiek bedrijf verliest door transparantie aan glans/distantie / gaat lijden aan 
‘veralledaagsing’  1  

•  hetgeen kan lijden tot aantasting van het respect voor het politieke bedrijf / de legitimiteit 
van het politieke bedrijf  1  
 

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden  1  
 

 5  D 

 
Maximumscore 3 

 6   De kern van een goed antwoord: 
• Omdat leken steeds meer (menen te)  weten van verschillende professies   1  
• neemt hun vertrouwen in de beslissingen/opvattingen van deskundigen af / neemt het 

respect voor deskundigen af / neemt het wantrouwen/ongenoegen ten aanzien van 
deskundigen toe   1  
 

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden  1  
 
Maximumscore 3 

 7  De kern van een goed antwoord: 
• Politiek is niet leuk  1  
• Politiek moet opener / is niet transparant   1  
• Politici verdienen geen vertrouwen/respect / zijn niet deskundig  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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 8  D 

 
Maximumscore 2 

 9   De kern van een goed antwoord: 
   • ontwikkeling 1: (meer) onmacht in Den Haag  1  

• ontwikkeling 2: (overspannen) verwachtingen burgers (nog meer) gefrustreerd  1  
 

 10  B 

 
 11  A 

 
 12  C 

 
 13  C 

 
 14  C 

 
 15  D 

 
Maximumscore 3 

 16  De kern van een goed antwoord: 
• Tekst 1 noemt als oorzaak dat de verzorgingsstaat onbeheersbaar/onbetaalbaar is geworden  1  
• Fragment 1 noemt als oorzaak de verrechtsing van de politiek  1  

 
• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden  1  

 
 17  A 

 
Maximumscore 3 

 18  De kern van een goed antwoord: 
• Volgens tekst 1 hebben de ontideologisering en het Europese beleid (met de daaruit 

voortvloeiende onmacht van Den Haag) uiteindelijk tot vergroting van de onvrede ten 
opzichte van de politiek geleid   1  

• dergelijke onvrede had/zou (bij verkiezingen) tot grote/politieke verschuivingen kunnen 
leiden  1  
 

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 45 woorden  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 2 De Olympische Spelen van het lijden 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 19 tot en met 
22. 
 
Maximumscore 6 
(zorgelijke ontwikkeling) 

 19  • Het is een verontrustende ontwikkeling  1  
• dat veel mensen/groepen  1  
• vooral / in de eerste plaats  1  

 
• zichzelf zijn gaan definiëren  1  
• als slachtoffers  1  
• van de geschiedenis  1  

of: 
• hun identiteit ontlenen  1  
• aan identificatie met slachtoffers  1  
• van de geschiedenis  1  

 
Maximumscore 2 
(belangrijkste verklaring) 

 20  • Verklaring:  1  
• vorm van zelfbevestiging / van laten zien wie men is  1  

 
Maximumscore 4 
(mechanismen) 

 21  • Psychische mechanismen:  1  
• pure identificatie met slachtoffers is/wordt aantrekkelijk als andere tekenen van 

groepsidentiteit ontbreken  1  
• geïdentificeerd worden met slachtoffers lukt pas goed als leed (telkens opnieuw) wordt 

erkend  1  
• zoektocht naar identiteit hangt samen met behoefte aan oude vertrouwdheid en 

groepsverband van weleer  1  
 
Maximumscore 6 
(kwalijke gevolgen) 

 22  • Kwalijke gevolgen van deze ontwikkeling:   1  
• ontaarding in pseudo-religie/irrationaliteit/sentimentaliteit  1  
• geschiedschrijving niet objectief meer  1  
• ondermijning politieke helderheid / helder denken  1  
• verlamming vermogen waarheid en fictie te onderscheiden  1  
• afbreuk aan waarheid dat het joodse lijden niet te vergelijken is met leed andere  

volkeren/minderheden  1  
 

 23  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting1) 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van de 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.  
 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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 24  Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1) 
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de maatregel kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opgave is 0 punten. 
 
Schematisch: 
201 - 220: 0 scorepunten aftrek; 
221 - 225: 2 scorepunten aftrek; 
226 - 230: 4 scorepunten aftrek; 
231 - 235: 6 scorepunten aftrek; 
236 - 240: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij positie 23 en 24 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten 
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld  
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 23 een 3. Indien er 
geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 

noot 1 

Einde 
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Tijdvak 1
Dinsdag 21 mei
9.00 –12.00 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, 
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt 
gevraagd en je antwoordt met meer dan één 
zin, dan wordt alleen de eerste zin in de 
beoordeling meegeteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 22 vragen en een 
samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 De routine van de vernieuwing 
 
 
Hieronder staan vier beweringen over mogelijke bedoelingen van de tekst De routine van de 
vernieuwing. 

1p 1  Welke bewering geeft het beste de tekstbedoeling weer?  
A De tekst wil de gevolgen schetsen van een bepaald verschijnsel. 
B De tekst wil een historisch overzicht geven van een bepaald verschijnsel. 
C In de tekst wordt een toekomstvisie geschetst met betrekking tot een bepaald verschijnsel. 
D In de tekst wordt naar een verklaring gezocht voor een bepaald verschijnsel. 

 
Binnen het tekstgedeelte van alinea 1 tot en met 4 heeft elke alinea een eigen functie. 
Benoem die functie door voor elke alinea steeds één van de volgende functiewoorden te 
kiezen: bewijs, constatering, gevolg, oorzaak, samenvatting, tegenwerping, toepassing, 
uitwerking, voorbeeld, vraagstelling. 

1p 2  Welke functie heeft alinea 1? 
1p 3  Welke functie heeft alinea 2? 
1p 4  Welke functie heeft alinea 3? 
1p 5  Welke functie heeft alinea 4? 

 
In alinea 1 en 2 trekt de auteur een vergelijking tussen mens en dier. 

1p 6  Wat is de functie van deze vergelijking? 
De auteur maakt hiermee duidelijk 

A dat het onduidelijk is of mens en dier een natuurlijke behoefte hebben aan vernieuwing. 
B dat het onduidelijk is waarom alleen de mens behoefte aan vernieuwing heeft. 
C dat zowel mens als dier een natuurlijke behoefte aan vernieuwing hebben. 
D dat zowel mens als dier geen natuurlijke behoefte aan vernieuwing hebben. 

 
1p 7  Citeer een zin uit het tekstgedeelte van alinea 4 en 5, die wijst op het dwangmatige karakter 

van de vernieuwingsdrift. 
 
In alinea 6 wordt gesuggereerd dat het vernieuwingsmechanisme bij de geschiedschrijving 
(beschreven in alinea 7) tot een zekere mate van vertekening leidt van de historische 
werkelijkheid. 

1p 8  Waaruit bestaat die vertekening? 
De naamgeving van de historische perioden wekt ten onrechte de indruk 

A dat de menselijke geschiedenis een continu succesverhaal zou zijn. 
B dat het verleden uitsluitend uit vernieuwingen zou bestaan. 
C dat historische perioden correct zouden zijn af te bakenen. 
D dat vernieuwing een willekeurig opduikend verschijnsel zou zijn. 

 
2p 9  Welke tegenstrijdigheid kenmerkt de kunst? (zie alinea 8) 

Gebruik voor je antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 

2p 10  In welk geval gaat creativiteit gepaard met originaliteit? Leid je antwoord af uit alinea 8. 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 
„als je lang genoeg wacht, wordt het oude weer nieuw” (regels 81–82) 

1p 11  Welke van onderstaande beweringen over deze zin is juist? 
A De zin kan beschouwd worden als een stelling, die in de context van alinea 9 onderdeel is 

van een cirkelredenering. 
B Deze zin suggereert een ervaringsfeit te geven, maar kan ook opgevat worden als een 

overhaaste generalisatie.  
C Het vermelde ervaringsfeit in genoemde zin is moeilijk aanvaardbaar, want wordt verder 

niet door argumenten ondersteund. 
D Vanwege de controleerbaarheid van het beweerde, moet de inhoud als juist worden 

aanvaard. 
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De slotalinea bevat de volgende uitspraak over het verschijnsel vernieuwing: „In een 
maatschappij als de onze zou er pas écht sprake zijn van iets nieuws als de waarde van het 
oude verdedigd werd.” (regels 92–93) 

1p 12  Welke bewering is juist? 
Deze uitspraak 

A bevat een logische gevolgtrekking uit het voorafgaande. 
B is in strijd met de voorafgaande gedachtegang. 
C kan beschouwd worden als een samenvattende conclusie. 
D vormt het antwoord op de in de tekst gestelde hoofdvraag. 

 
In de slotalinea wordt het volgende gesteld: „In een maatschappij als de onze zou er pas écht 
sprake zijn van iets nieuws als de waarde van het oude verdedigd werd.” (regels 92–93) 

2p 13  Leg uit waarom dit volgens deze tekst pas ’echt iets nieuws’ zou zijn. 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 
De enigszins paradoxale titel van de tekst luidt: „De routine van de vernieuwing”. 

2p 14  Leg uit wat deze titel over het begrip ’vernieuwing’ zegt.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 

1p 15  Uit welke zin blijkt het duidelijkst dat de tekst hier en daar ironisch is? 
A „De economie … een vooruitgang.” (regels 34–37) 
B „Je vraagt … moeten bezorgen.” (regels 38–40) 
C „Ook in … vooruitgang is.” (regels 44–46) 
D „Van alle …te stellen.” (regels 56–57) 

 
1p 16  Welke van onderstaande zinnen drukt het beste de hoofdgedachte uit van de tekst De 

routine van de vernieuwing? 
A Creativiteit dient verworpen te worden als een bruikbaar begrip bij de analyse van 

vernieuwing. 
B De waarde van de functie van vernieuwing dient opnieuw bezien te worden. 
C Hedendaagse vernieuwing dient, als andere vormen van conformisme, te worden bestreden. 
D Historische analyse levert geen zinvolle bijdrage aan een beschouwing over vernieuwing. 

 
1p 17  De argumentatie in de tekst De routine van de vernieuwing berust vooral op 

A controleerbare feiten. 
B oorzaken en gevolgen. 
C overeenkomsten en vergelijkingen. 
D voor- en nadelen. 

 
 

 
Winkelen als tijdverdrijf getuigt dan misschien van consumptiezucht in zijn meest naakte 
vorm, maar wie ben ik om er zo op af te geven? Ik groeide op in de jaren zestig en kreeg 
zowel een tik mee van het toen nog volop aanwezige maatschappelijk calvinisme, alsook 
van de anti-consumptie-mentaliteit van het hippiedom. Ik geef niets om het najagen van 
materiële verworvenheden als dure kleren en auto’s, perfecte woninginrichting en 
snorkelvakanties. Ik ben meer geïnteresseerd in laten we zeggen geestelijke waarden: 
boeken, kunst, wetenschap. Dit maakt mij tot een elitarist, die zich al snel verheven acht 
boven het volk dat dommig in pretparken rondzwiert. 
 
Naar: Beatrijs Ritsema, fragment uit De grote verveling 
gepubliceerd in Ons Erfdeel nr. 3 mei-juni 1998, pagina 323–324 
 

 
De drijfveren van consumentengedrag kunnen op verschillende manieren getypeerd worden. 
Er zit tussen dit tekstfragment en tekst 1 (alinea 5) een verschil in deze typering. 

2p 18  Van welke typeringen is hier sprake? 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

tekst-

fragment 1 
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 De zondag, lange tijd een stijve, opgeprikte dag, beheerst door vormelijkheden, is 
volgelopen met hedonisme, maar er blijft iets wringen. Alsof de bedding van deze dag niet 
correspondeert met de inhoud ervan. Het plezier dat op zondag wordt nagejaagd heeft 
nooit die onbekommerde kwaliteit van zaterdagse genoegens. 
 Dit is het nadeel van de ontkerkelijking die zo’n dertig jaar geleden inzette: een de-
structurering van het dagelijks leven. Het wegvallen van verplichtingen leidde tot grotere 
vrijheid en grotere vrijheid brengt altijd meer verveling met zich mee. 
 Verveling is een verderfelijke geestesgesteldheid. Het merkwaardige is dat iemand 
die zich verveelt nooit eens die gelegenheid aangrijpt om de keukenkastjes te gaan soppen 
of zijn oude kleren te sorteren, zodat er het een en ander naar het Leger des Heils kan en 
er weer wat ruimte in de kast komt. Ook gaat hij geen gedicht schrijven of een mooie 
tekening maken. Nee, iemand die zich verveelt, zoekt ’iets leuks’ om te doen. Hij gaat 
bijvoorbeeld nieuwe kleren kopen of zoekt een andere vorm van passief vermaak op. Hoe 
meer verveling, hoe normoverschrijdender het hedonisme. 
 
Naar: Beatrijs Ritsema, fragment uit De grote verveling 
gepubliceerd in Ons Erfdeel nr. 3 mei-juni 1998, pagina 325 
 

 
Tekst 1 en tekstfragment 2 noemen beide een andere oorzaak van ’verveling’. 

1p 19  Wat is blijkens tekst 1 de oorzaak? Formuleer je antwoord in één woord. 
1p 20  Wat is blijkens tekstfragment 2 de oorzaak? Formuleer je antwoord in één woord. 

 
Tekst 1 en tekstfragment 2 noemen beide een ander gevolg van ’verveling’. 

1p 21  Waartoe leidt die verveling volgens tekst 1? Formuleer je antwoord in één woord. 
1p 22  Waartoe leidt die verveling volgens tekstfragment 2? Formuleer je antwoord in één woord. 

 
 
 
Tekst 2 Van de straat 
 
 

22p 23  Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 200 woorden van 
de tekst Van de straat. Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de 
oorspronkelijke tekst niet kent. Uit de samenvatting moet voor iemand die de 
oorspronkelijke tekst niet gelezen heeft, duidelijk worden: 

• welk verschijnsel zich bij de hedendaagse volwassenen voordoet; 
• welke verklarende rol hun kindertijd hierbij speelt; 
• welke drie veranderingen zich in de kindertijd hebben voorgedaan sedert de jaren ’50; zet 

vroeger en nu tegenover elkaar en maak duidelijk wat de gevolgen zijn;  
• voor welke verdere ontwikkeling gevreesd wordt. 

 
 

tekst-

fragment 2 

Einde 
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Tekst 1 De routine van de vernieuwing 
 
 

1    Toen onze oude kat op een dag haar kattenvoer onaangeroerd liet staan, dachten we dat ze  1 

ziek was. Ettelijke jaren lang was ze verlekkerd geweest op de kattenbrokken van het merk 2 

Friskies, en nu wilde ze er zelfs niet meer aan ruiken. Maar haar gedrag was niet dat van een zieke 3 

kat: ze streek luid mauwend langs onze benen en gaf op alle mogelijke manieren te kennen dat ze 4 

liever wat anders beliefde. We probeerden simpelweg een ander merk kattenbrokken – Whiskas. 5 

Het was meteen raak – je had er zó een reclamespot bij kunnen maken.  6 

2    Denkend over verandering en vernieuwing vroeg ik mij af: wat is hier aan de hand? Waarom  7 

is iets wat zo lang goed bleek, opeens niet goed meer? Is er dan ook bij dieren zoiets als een 8 

behoefte aan vernieuwing? En is die behoefte er eigenlijk wel bij de mens? Is het een natuurlijke 9 

behoefte, of alleen maar een cultuurtrend, op de spits gedreven door economische motieven? In de 10 

natuur zou een wilde kater er nooit toe komen jarenlang een eenzijdig menu te verorberen – in de 11 

natuur is afwisseling genoeg, waarom zou er daar behoefte zijn aan vernieuwing? Onze kat was 12 

oud, en een paar jaar later ging ze dood. Ze werd betreurd – oprecht, maar niet heel lang, want 13 

eerlijk gezegd vonden de kinderen dat je er niets meer aan had, aan een oude kat. Toen ze dood 14 

was, gingen we dus meteen een nieuwe halen, zo’n springlevend jong ding. 15 

3    Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Iets nieuws trekt de aandacht. Het oude is het bekende  16 

en het vertrouwde, dat nauwelijks nog wordt opgemerkt omdat het geheel behoort tot de routine. 17 

En routine leidt al gauw tot sleur en verveling. Maar in het geval van de nieuwe kat was er 18 

duidelijk nog een andere omstandigheid in het spel: het was niet alleen een nieuwe kat, maar ook 19 

nog een jonge kat. Er is met het ’jonge’ kennelijk iets speciaals aan de hand dat ontbreekt in het 20 

louter nieuwe als het onbekende. Wie altijd al met tweedehands wagens heeft gereden en de ene 21 

tweedehands inruilt voor de andere, ervaart hierbij onmiskenbaar een soort van vernieuwing, maar 22 

de geestdrift die ermee gepaard gaat, verzinkt in het niet vergeleken bij die na de aanschaf van een 23 

écht nieuwe wagen. Merkwaardig is wel dat een échte oldtimer dan weer een sterker gevoel van 24 

vernieuwing in de hand werkt dan de allerjongste tweedehands, of zelfs een splinternieuwe wagen. 25 

4    In dat laatste geval blijkt duidelijk de invloed van economische en sociale motieven op wat  26 

als ’nieuw’ zal worden ervaren. Het nieuwe hoeft in materiële zin niet echt nieuw te zijn – het mag 27 

ook oud zijn, maar dan bij voorkeur heel oud, een antiquiteit, een rariteit, iets wat alom opvalt en 28 

waarvan iedereen weet dat het heel veel heeft gekost. Omgekeerd wordt ook lang niet alles wat 29 

materieel nieuw is door de toeschouwer of eigenaar als nieuw ervaren. Iemand die zijn kapotte 30 

keukenstoel vervangt door een andere die in alle opzichten identiek is, zal nauwelijks het gevoel 31 

hebben iets nieuws in huis te hebben gehaald. Overigens is de kans bijzonder groot dat het al een 32 

paar jaar na de aankoop van een meubelstuk of apparaat geheel onmogelijk is om nog precies 33 

hetzelfde product te vinden. De economie staat het ons niet toe objecten die oud of versleten zijn 34 

zonder meer te vervangen door identiek dezelfde objecten – binnen de kortste keren is er wel een 35 

of ander onderdeel aan gewijzigd, en steeds wordt de betreffende wijziging gepresenteerd als een 36 

verbetering en dus een vooruitgang.  37 

5    Je vraagt je af hoe het komt dat zoveel mensen depressief zijn, want een simpele wandeling  38 

door een supermarkt zou iemand eigenlijk al een existentiële opkikker van jewelste moeten 39 

bezorgen. Wat blijkt namelijk? Alles is nieuw! Van de yoghurt tot de wasverzachter, de cornflakes, 40 

de mayonaise en de tandpasta: alles is aangepast, verbeterd, verrijkt en ook nog eens 41 

wetenschappelijk getest. Wij lijken op de hielen gezeten te worden door de pathologische angst 42 

iets beu te zullen worden, iets te herhalen, ons niet te vernieuwen en dus oud te worden.  43 

6    Ook in andere domeinen poogt men met alle middelen de suggestie te wekken dat het  44 

vroegere voorbijgestreefd en achterhaald is, en dat er dus wel degelijk een vernieuwing in de zin 45 

van een vooruitgang is. Het volstaat om een zienswijze of een product als ’oudbakken’ of 46 

’ouderwets’ te bestempelen, opdat iedereen die er een lichte sympathie voor zou kunnen hebben, 47 

zich zou voelen ineenkrimpen van schrik: hij raakt achterop, hij gaat niet mee met zijn tijd.  48 

7    Zelfs de geschiedschrijving, die zich ogenschijnlijk uitsluitend interesseert voor het verleden  49 

áls verleden, blijkt uiteindelijk steeds de vernieuwende lijn op het oog te hebben die naar het heden 50 

voert en van daaruit de poort opent naar een betere toekomst. Denken we alleen maar aan de 51 

naamgeving van de historische perioden: eerst had je Oudheid, en na de middeleeuwen komt de 52 

Nieuwe Tijd, zowaar gevolgd door de Nieuwste Tijd (als kind vraag je je af of daarna dan de 53 

Allernieuwste Tijd moet komen, en Spiksplinternieuwste Tijd – en waar dat dan heen moet met al 54 

die vernieuwing). 55 

8    Van alle onderdelen van de westerse cultuur is het wel de kunst die er het meest prat op gaat 56 

non-conformistisch te zijn en de heersende burgerlijke waarden ter discussie te stellen. Maar 57 
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uitgerekend in de kunst wordt het alom weergalmende ideaal van de vernieuwing óm de 58 

vernieuwing op het hoogste voetstuk geplaatst. Door het nieuwe uit te roepen tot de artistieke 59 

waarde bij uitstek loopt de kunst in feite de economie achterna en is ze geenszins vernieuwend, 60 

maar zo conformistisch als wat. De boodschap van de kunst is in wezen niet anders dan die van 61 

andere producten van de maatschappij: kijk, dit is nieuw, dit werd nog nooit gedaan, nog nooit 62 

gezien, nog nooit gehoord (is het niet schokkend?). Want het toppunt van met-zijn-tijd-meegaan is 63 

natuurlijk zijn-tijd-vooruit-zijn, en daaraan wordt zowel het wetenschappelijke als het artistieke 64 

genie gemeten: deze is de pionier, de eerste om nieuwe gebieden te betreden, de trendsetter, de 65 

avant-gardist. Creativiteit wordt op deze manier stilzwijgend gelijkgesteld met originaliteit of daar 66 

zelfs zonder meer toe gereduceerd. In werkelijkheid is er echter een belangrijk verschil tussen 67 

beide, en wel omdat ’creativiteit’ verwijst naar een activiteit als zodanig, terwijl het ’originele’ 68 

alleen maar bestaat bij gratie van zijn referentiekader. Verplaats een creatieve handeling millennia 69 

verder de toekomst in en ze blijft haar creativiteit behouden – verplaats het originele naar een iets 70 

later tijdstip en het heeft al niets origineels meer. Het is dan ook, alles welbeschouwd, niet zo 71 

moeilijk om origineel te zijn zonder écht creatief te zijn – je hoeft alleen in te gaan tegen bepaalde 72 

verwachtingspatronen, die je desgewenst van tevoren zelf in het leven kunt roepen.  73 

9    Onder veredelde benamingen worden in de kunst de opeenvolgende stromingen beschreven  74 

als een continu vernieuwingsproces met een suggestie van vooruitgang, zodanig dat wie nu nog 75 

zou schrijven of schilderen zoals honderd jaar geleden, zich alleen maar onsterfelijk belachelijk kan 76 

maken. Even belachelijk als wie zijn pantalon met brede pijpen uit de kast zou opdiepen in een tijd 77 

waarin iedereen nauwsluitende pantalons met smalle pijpen draagt. Zoiets kún je blijkbaar niet 78 

doen, al kan niemand precies aangeven waarom eigenlijk niet. Te meer daar het doorgaans volstaat 79 

om het moment af te wachten dat de ouderwetse pantalon – in een lichtjes gewijzigde combinatie – 80 

plots weer hoogst origineel is geworden. Net zo in de kunst: als je lang genoeg wacht, wordt het 81 

oude weer nieuw – het wordt dan ’neo’ genoemd en wordt opnieuw interessant.  82 

10    De vraag blijft wat nu eigenlijk de inherente betekenis of waarde is van deze in onze 83 

maatschappij zo onvoorwaardelijk gecultiveerde originaliteit. Het antwoord zou wel eens veel 84 

nuchterder kunnen zijn dan de gevleugelde bewoordingen waarin het originele wordt bezongen. 85 

Het basisgegeven van de cultuur is misschien niet zozeer het originele zélf – al steekt dat natuurlijk 86 

alom de ogen uit – maar datgene waarvoor het als pleister dient: de routine, de gruwelijke 87 

verveling van de beschaafde mens.  88 

11    Routine is het cultuurproduct bij uitstek. Hoe beschaafder een cultuur, hoe groter de routine  89 

en hoe groter de waarde die gehecht wordt aan originaliteit – maar helaas ook hoe sterker de 90 

neiging om ook het originele te laten ontaarden in routine. Het wordt een ware escalatie, een 91 

almaar sneller wordende opeenvolging van sleur en vernieuwing. In een maatschappij als de onze 92 

zou er pas écht sprake zijn van iets nieuws als de waarde van het oude verdedigd werd. Niet het 93 

oude in de zin van het exclusief oude (de Rembrandt, de oldtimer), noch het oude als het 94 

nostalgisch oude (pannenkoeken op grootmoeders wijze) of het ecologisch oude (natuurproducten 95 

zonder kleur- en smaakstoffen) – en zovele andere vormen van verhulde vernieuwing – maar het 96 

oude in de zin van het doodgewone, het vanzelfsprekende dat onze aandacht niet nog eens extra 97 

hoeft te prikkelen, het er-zijn van de dingen. 98 

 
naar: Patricia de Martelaere 
uit: Trouw, 30 december 2000 

 
 
 
Tekst 2 Van de straat 
 
Een infantiele samenleving met vroegoude kinderen 
 
 

1    De volwassene van nu wil graag jong zijn; dit jeugdigheidsideaal heeft dwangmatige trekken 1 

gekregen. Deze dwangmatigheid wordt zichtbaar in de fitnesscentra en uit zich opzichtig in de 2 

seksuele inhaalprogramma’s waarmee de massacultuur klanten werft. Op allerlei manieren streeft 3 

men in alle bevolkingslagen naar verjonging. De tweedekansindustrie, die jeugdigheid aanreikt 4 

door middel van kleding, vakanties, kuren en plastische chirurgie, heeft nog nooit zo gefloreerd als 5 

tegenwoordig. Dat zegt wat over de mate waarin de eerste kans, en dat is de enige echte, gemist is. 6 

Onvrede daarover is het belangrijkste motief voor de klandizie. 7 
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2    En dan te bedenken dat nog niet zo lang geleden de begrippen ’jeugd’ en ’jeugdigheid’ op  8 

een heel andere manier met ongenoegen werden geassocieerd. Dat ongenoegen had te maken met 9 

het gedrag van jongeren die creatief maar brutaal door de harde korst van (klein)burgerlijke 10 

tradities en taboes heen probeerden te breken. Vandaag de dag is jeugdigheid – en daarbij de 11 

behoefte om jong te blijven – steeds vaker het resultaat van een bangelijke aanpassing aan 12 

commerciële tendensen: ze wordt verkregen via apothekersrecept en reisbureau, postorderbedrijf 13 

en bouwpakket.  14 

3    ’De ontdekking van het kind’ en, meer nog van de jeugd, de puberteit, moet worden 15 

toegeschreven aan de burgerlijke cultuur van de achttiende eeuw (men leze de studies van Philippe 16 

Ariès). Toen was de afstand tussen kind en volwassene langzaam maar zeker zó groot geworden  17 

dat het traject dat beide levensfasen verbindt, niet langer vanzelfsprekend was. De opvoeding thuis 18 

en op school moest ervoor zorgen dat er onderweg geen ongelukken gebeurden. Wat we sindsdien, 19 

en vooral sinds de Romantiek, jeugdigheid noemen, is waarschijnlijk niets anders dan het 20 

verlangen alle handleidingen in de prullenbak te gooien en het ver weg liggende doel op eigen 21 

kracht te bereiken. Zoveel benauwende doelgerichtheid, zoveel kortzichtigheid, zoveel gemiste 22 

kansen – dat riep om ongehoorzaamheid.  23 

4    Vandaag de dag wordt jeugdigheid op een heel andere manier verkregen – en tegelijk om  24 

zeep gebracht. Als reclamesjabloon belooft het jeugdigheidsideaal immuniteit aan wie zich aan de 25 

richtlijnen onderwerpt. Het is erop gericht al het ver weg liggende, desnoods met geweld, uit de 26 

weg te gaan. Het komt tegemoet aan de infantiele wens altijd te kunnen schuilen aan de veilige 27 

moederborst, uit angst om in de verte te kijken en verantwoordelijk te moeten zijn voor het eigen 28 

leven, uit onvermogen grenzen nieuwsgierig, monter en zonder complexen te overschrijden. 29 

5    Hoe komt het toch dat de belofte van die eeuwige jeugd zo aantrekkelijk lijkt? Want het  30 

bedrog ligt er duimendik bovenop – hoe komt het dan dat men dat niet doorziet? Waarom zou men 31 

zich een schoonheidsideaal laten aanpraten dat zo evident getuigt van ongeluk en frustratie? 32 

6    Het moet te maken hebben met een ander, schijnbaar tegengesteld verschijnsel. Niet alleen 33 

wordt het ouder worden als schrikbeeld voorgesteld, jongeren moeten ook steeds vroeger 34 

volwassen worden. En die ontwikkelingen sluiten elkaar niet uit. Juist omdat kinderen 35 

tegenwoordig minder dan ooit de ruimte wordt gegund kind te zijn, en omdat ze dus vroeger dan 36 

ooit oud en voltooid zijn, blijft er altijd iets knagen. Als volwassene missen ze iets wat ze nooit 37 

gekend hebben en wat ze daarom ook niet als vanzelf vorm kunnen geven. Onvrede over  38 

een ongelukkige jeugd, verbittering over wat er van hen is geworden, drijft hen niet zelden tot 39 

dwangmatige ontkenning van het ouder worden. Ongecompliceerd oud worden is alleen 40 

weggelegd voor wie ongecompliceerd jong is geweest. 41 

 
7    Door het raam van mijn werkkamer zie ik af en toe een plukje jongens of meisjes  42 

langskomen, op de fiets of de scooter, maar verder vertonen ze zich nauwelijks op straat, hier niet 43 

en elders niet. In een paar decennia is het straatbeeld in Nederland drastisch gewijzigd. Nu is de 44 

straat een verkeersader; als er geen verkeer doorraast, is hij leeg. Het contrast met de straat uit mijn 45 

kinderjaren is groot. Verkeer was er vrijwel niet, wel krioelde het overal van de kinderen. We 46 

speelden zonder volwassenen, die konden we missen als kiespijn. En trouwens, die hadden wel wat 47 

anders aan hun hoofd. 48 

8    Als ik die spelende kinderen die wij toen – in de jaren vijftig – waren, nu wat scherper in  49 

beeld probeer te krijgen, is dat niet uit nostalgie maar omdat ik denk dat zelfs een summiere 50 

vergelijking met de lege straat van nu al licht kan werpen op het vroeg oud worden van veel 51 

jongeren. Elke dag, weer of geen weer, na school, op vrije middagen, in vakanties, altijd speelden 52 

we op straat. Opgevoed werd er binnenshuis; de straat was een experimenteerveld. Al doende 53 

ontdekte je welke regels en wetten een zekere eerbiediging verdienden en welke beter met de 54 

vuilnisman mee konden. 55 

9    De straat kende zijn materiële beperkingen, uiteraard. Jongeren van nu zouden zeggen: er  56 

viel niks te beleven, maar die beperkingen stimuleerden de fantasie. Hij bood speelruimte in de 57 

eigenlijke zin van het woord, juist omdat hij niet als speelruimte was gedefinieerd. Er stonden geen 58 

rijksgekeurde klimrekken of wipkippen, er waren geen pedagogisch verantwoorde 59 

hangplekvoorzieningen of schuttingen met een armzalig basketbalnetje. Niets was er 60 

voorgeschreven, de straat was vrije ruimte.  61 

10    Speelruimte bestond daar alleen in de creatieve kindergeest, die het verschil tussen het  62 

bedoelde en het mogelijke gebruik van de dingen opheft. Naast de traditionele spelen als 63 

knikkeren, tollen en hinkelen waren er spelen zonder regels. Of liever: ze konden alleen gespeeld 64 

worden met ad-hocregels, die ook weer ad hoc konden worden bijgesteld. Het spannendst waren 65 

die spelen waarbij een winkelier, bewaker van een fietsenstalling of melkboer met melkkar 66 
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ongevraagd, vaak zonder daar aanvankelijk erg in te hebben, in het spel werd betrokken. Dan was 67 

het risico het grootst. Navenant was het plezier als de provocatie lukte en jij en je vriendjes aan de 68 

wraak van je slachtoffer ontsnapten, hoewel het zo mogelijk nog leuker was als die ene dikkerd of 69 

die eeuwige slome in zijn kraag werd gevat. 70 

11    Essentieel is: de spelen waren niet door pedagogen bedacht, het waren geen rollenspelen,  71 

ze dienden geen pedagogisch doel. We leerden bijvoorbeeld niet: ’faalangst te overwinnen’, 72 

’assertief te zijn’, ’conflicten door gereglementeerde groepsgesprekken op te lossen’. Nee, er stond 73 

werkelijk iets op het spel: we begaven ons spelenderwijs in de serieuze wereld van de 74 

volwassenen. We verkenden grenzen en leerden ons daarnaar gedragen. 75 

12    Het niet-beoogde rendement was groot. Alles wat men nu moeizaam, als willekeurige  76 

regels en voorschriften, als ’normen en waarden’, in het ervaringsloze kinderhoofd probeert te 77 

proppen was toen een gratis en beproefd bijproduct van het spel op straat. Dat is nu dus verleden 78 

tijd. De straat is leeg. 79 

 
13    Ouders plannen de komst van kinderen – vroeger kregen ze die gewoon – en gedragen zich  80 

als projectontwikkelaars: voor elk onderdeel van de productie huren ze gespecialiseerde 81 

flexwerkers; zelf volgen ze het project ’kind’ op gepaste afstand. Bij tegenvallende resultaten 82 

halen ze verhaal bij de scholen en instellingen waaraan ze de opvoeding hadden uitbesteed. Nog 83 

voor het kind de kans heeft gehad een beetje dommig om zich heen te gaan zitten koekeloeren, 84 

wordt het genadeloos ondergedompeld in een eindeloos wisselbad van programma’s en tests. Niets 85 

wordt meer aan het toeval overgelaten, niets zal het kind te kort komen. 86 

14    Wat een kind kon zijn, weten we nauwelijks meer. De onbegrensdheid van de kindertijd,  87 

het ongebondene en onbeknotte ervan roepen nu hoofdzakelijk irritatie op. Onbewust herinnert het 88 

ongecontroleerde bestaan van het kind de hedendaagse volwassene aan mogelijkheden die hij bij 89 

zichzelf hardhandig heeft verdrongen, maar die hij intuïtief en met schrik herkent bij de niet- of 90 

halfaangepasten. Om dat spookbeeld te verdrijven moet het kind zo snel mogelijk op hem gaan 91 

lijken. 92 

15    De onuitputtelijkheid van het kind krijgt daarbij een geheel nieuwe betekenis: die ligt nu in  93 

zijn mogelijkheden als consument en kleine investeerder. Men heeft het kind nu pas werkelijk 94 

ontdekt: als economische factor van de eerste orde. 95 

16    Dat het kind daarvoor zwicht, is logisch: het heeft nooit de kans gekregen de bedrieglijke  96 

aard van zijn verleider te onderkennen, niet de ruimte te fantaseren over werkelijk beloftevolle 97 

uitzichten, niet de vrijheid zich te verlustigen in gevaarlijke, duizelingwekkende verten, terwijl 98 

toch alleen die dromen en fantasieën het verlaten van het infantiele stadium als begerenswaardig 99 

avontuur kunnen voorstellen.  100 

17    Nu krijgt het elke ’verte’ via een klik op de muis onmiddellijk thuisbezorgd, zodat alles  101 

wat haar ooit begerenswaardig maakte, is verdwenen: al het ongewisse en ongrijpbare dat het 102 

gevoelige kind veranderde in een dagdromende cartograaf. Als alles dichtbij is, doet niets meer 103 

een beroep op de fantasie. Het kind weet niet beter of het is altijd al een volwassene in het klein. 104 

Daarvan moet het wel illusieloos en depressief worden. 105 

18    Alles lijkt keurig geregeld – van een afstand. Maar wie dichterbij komt, ziet dat de onvrede  106 

zich daarbinnen snel ophoopt. En het kan niet anders of die komt ooit naar buiten, als min of meer 107 

beschaafde geldingsdrang of regelrechte agressieve wraaklust. De tweedekansindustrie gaat 108 

gouden tijden tegemoet: sportscholen, beautyfarms, therapeutische centra, cursusinstellingen, 109 

survivalbedrijven en bovenal de kitsch- en seksindustrie zullen floreren als nooit tevoren. Want ze 110 

zúllen gezien worden, de gekrenkte proleten aller standen. De meesten zullen als kind niet of 111 

nauwelijks buiten hebben gespeeld – het hoeft niet te verbazen als ze de straat straks skatend en 112 

racend, imponerend en intimiderend voor zich opeisen.113 

 
naar: Cyriel Offermans 
uit: Vrij Nederland, 31 maart 2001 

 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil 
nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 

Einde 
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Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzenden scores 
Uiterlijk op 29 mei de scores van de 
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school 
op de daartoe verstrekte optisch leesbare 
formulieren naar de Citogroep zenden. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94–427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven; 
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
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3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
5 Voor deze toets kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) VWO 
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Teksten met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van in de 
opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 

• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het 
antwoordmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. Uitgangspunt 
is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in correct 
Nederlands. 

Pagina: 984Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200018  CV2 4 Lees verder 

Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 
Zinsbouwfout: per fout –1 
Telegramstijl i.p.v. hele zin: per fout –1 
Interpunctiefout: 1 of 2 fout(en) –0 
  3 of meer fouten –1 
Spelfout: 1 fout –0 
  2 fouten –1 
  3 of meer fouten –2 
Overige taalfouten: per fout –1 
 
NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven 
slechts één keer als fout te worden meegeteld. 
 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.  
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1 De routine van de vernieuwing 
 

 1  D 
 
Maximumscore 1 

 2  voorbeeld 
 
Maximumscore 1 

 3  vraagstelling 
 
Maximumscore 1 

 4  constatering 
 
Maximumscore 1 

 5  uitwerking 
 

 6  A 
 
Maximumscore 1 

 7  „Wij lijken … te worden.” (regels 42–43) 
 

 8  B 
 
Maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord: 

 9  Kunst heeft vernieuwing gekozen als artistieke waarde bij uitstek / wil non-conformistisch 
zijn, maar is (vanwege het achternalopen van de economie / in haar drang tot vernieuwing)  
juist niet vernieuwend / juist conformistisch  1  
 
Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 25 woorden  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord: 

 10  In het geval dat creativiteit tot vernieuwing / wijziging van het bestaande leidt / ingaat 
tegen bepaalde verwachtingspatronen  1  
 
Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 15 woorden  1  
 

 11  B 
 

 12  A 
 
Maximumscore 2 

 13  Omdat onze westerse maatschappij wordt gekenmerkt door een overwaardering van het 
’nieuwe’ en/of ’originele’, zou het pas écht ’origineel’ / ’nieuw’ zijn, als we eens iets bij  
het oude zouden laten / juist níet zouden vernieuwen  1  
 
Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 40 woorden  1  
 
Maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord: 

 14  Vernieuwing is in onze cultuur zo ’gewoon’ geworden, dat zij ontaard is in sleur / routine 
of: 
Vernieuwing is sleur / routine geworden en is daarom (– paradoxaal genoeg –) niet 
werkelijk vernieuwend   1  
 
Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 20 woorden  1  
 

 15  B 
 

 16  B 
 

 17  C 
 
Maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord: 

 18  In tekst 1 wordt consumentengedrag getypeerd als gedrag dat is ingegeven / bepaald /  
veroorzaakt door (pathologische) angst voor herhaling / stilstand  1  
In fragment 1 wordt consumentengedrag getypeerd als gedrag dat is ingegeven door 
consumptiezucht / door het najagen van (materieel) bezit  1  
 
Maximumscore 1 

 19  routine / sleur 
 
Maximumscore 1 

 20  destructurering / vrijheid 
 
Maximumscore 1 

 21  originaliteit / vernieuwing / vernieuwingsdrift 
 
Maximumscore 1 

 22  hedonisme / vermaak  

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 2 Van de straat 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 22 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 23 tot en met 28. 
 
(Verschijnsel bij hedendaagse volwassenen) 

 23  Maximumscore 2 
Dwangmatig verlangen naar jeugdigheid  1  
bij hedendaagse volwassenen  1  
 
(Verklarende rol kindertijd) 

 24  Maximumscore 3 
Toenemende vervroeging van volwassenwording  1  
waardoor volwassenen een onbevangen / ’echte’ kindertijd missen  1  
en het ouder worden willen ontkennen  1  
 
(Veranderingen in kindertijd en gevolgen) 

 25  Maximumscore 7 
Vroeger / enkele generaties terug / nog in jaren ’50  1  
verkenning van grote mensenwereld (door kinderen)  1  
op straat / spelenderwijs en zonder tussenkomst van volwassenen   1  
waardoor kinderen vanzelf(sprekend) inzicht in normen / waarden kregen  1  
tegenwoordig (daarentegen)  1  
ontbreken van spelen op straat / gebrek aan (sociale) ervaring  1  
waardoor aanleren normen / waarden moeizaam / willekeurig proces is  1  
 

 26  Maximumscore 4 
Vroeger ’kwamen’ kinderen zomaar  1  
tegenwoordig planmatige komst en benadering van kind  1  
opvoeding wordt uitbesteed aan professionals / verantwoordelijkheid wordt bij anderen 
gelegd  1  
met streven naar snelle volwassenwording / met doel kind zo snel mogelijk op volwassene 
te laten lijken  1  
 

 27  Maximumscore 4 
Vroeger ruimte voor fantasie / dromen  1  
tegenwoordig teloorgang kinderlijke fantasie / geen beroep meer op fantasie  1  
door economische / commerciële factoren  1  
gevolg daarvan: illusieloosheid / depressiviteit / onvrede  1  
 
(Gevreesde verdere ontwikkeling) 

 28  Maximumscore 2 
Onvrede zal (ooit) naar buiten komen  1  
als geldingsdrang / wraaklust / imponerend gedrag / intimiderend gedrag  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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 29  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik bij de 
samenvatting1) 
Voor fouten kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De 
toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 30  Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding bij de samenvatting1) 
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij 
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opgave is 0 punten. 
 
Schematisch: 
201 – 220: 0 scorepunten aftrek; 
221 – 225: 2 scorepunten aftrek; 
226 – 230: 4 scorepunten aftrek; 
231 – 235: 6 scorepunten aftrek; 
236 – 240: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij positie 29 en 30 van het ’Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten 
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 29 een 3. Indien er 
geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores

noot 1 
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

9.00 –12.00 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

Onderwijs 

Geef niet meer antwoorden (zinnen, 

redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 

gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt 

gevraagd en je antwoordt met meer dan één 

zin, dan wordt alleen de eerste zin in de 

beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 20 vragen en een 

samenvattingsopdracht. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Uit schaamte 

1p 1  Hoe kan de tekst Uit schaamte, gelet op het schrijfdoel, het beste getypeerd worden? 

De tekst is hoofdzakelijk een combinatie van 

A betoog en beschouwing. 

B uiteenzetting en beschouwing. 

C uiteenzetting en betoog. 

In de eerste alinea van de tekst Uit schaamte worden drie vragen gesteld. 

2p 2 In welke alinea’s wordt de eerste vraag beantwoord? 

2p 3  In welke alinea’s wordt de tweede vraag uitgewerkt? 

1p 4  Met welk begrippenpaar kan het verband tussen alinea 2 enerzijds en alinea 3 en 4 

anderzijds worden aangeduid? 

A aanleiding – gevolg 

B argumenten – tegenargumenten 

C bewering – tegenwerpingen 

D standpunt – argumenten ter ondersteuning 

3p 5 Welk antwoord lijkt Van Stipriaan volgens Van Tongeren te geven op de vraag “Wat doen 

we eigenlijk als we een monument oprichten?” 

Gebruik voor je antwoord maximaal 10 woorden. 

1p 6  Welk antwoord op de vraag “Wat doen we eigenlijk als we een monument oprichten?” geeft 

de auteur zelf? 

A We bevrijden ons van een collectieve schuld uit het verleden. 

B We gedenken op symbolische wijze helden of slachtoffers uit het verleden. 

C We leggen onszelf de verplichting op terug te denken aan iets uit het verleden. 

D We zorgen voor de instelling van een taboe ten aanzien van iets uit het verleden. 

1p 7  Welk antwoord op de derde in alinea 1 gestelde vraag – “en voor wie doen we dat?” – kan 

uit de tekst worden afgeleid? 

Het monument richten we op 

A voor de daders van de slavernij. 

B voor de slachtoffers van de slavernij. 

C voor de afstammelingen van de slachtoffers van de slavernij. 

D voor de afstammelingen van slachtoffers en daders van de slavernij. 

In de tekst wordt de vraag gesteld “Wie zijn die ‘wij’?” (zie regel 1) 

1p 8  Welke van onderstaande omschrijvingen geeft het beste weer wie die ‘wij’ volgens de tekst 

zijn? 

‘Wij’ heeft betrekking op 

A de Nederlanders die een historische band met slavenhandel of slavenbezit hebben. 

B de Nederlanders die vandaag de dag nog van de vroegere slavernij profiteren. 

C de Nederlanders die zich schuldig voelen over de in het verleden begane wandaden. 

D de Nederlandse overheid als representant van allen die zich schuldig voelen. 

1p 9  Welke functie vervult het artikel van Van Stipriaan waarnaar in de tekst wordt verwezen? 

A De beweringen van Van Stipriaan dienen als illustratiemateriaal bij de eigen stellingname.  

B De eigen visie van de auteur krijgt door confrontatie met een andere visie meer reliëf. 

C Het artikel van Van Stipriaan dient als bronverwijzing voor de gepresenteerde feiten. 

D Van Stipriaans uitlatingen vormen de onmisbare aanleiding voor het artikel. 

1p 10  Met welk begrippenpaar kan het verband tussen alinea 9 en 10 worden aangeduid? 

A argumenten – conclusie  

B bewering – tegengestelde bewering  

C oorzaak – gevolg 

D opvatting – nuancering 
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1p 11  Van wat voor soort argumentatie maakt de tekst in alinea 10 gebruik? 

Er wordt gebruikgemaakt van argumentatie op basis van: 

A feitelijke gegevens. 

B oorzaak en gevolg. 

C vergelijking of overeenkomst. 

D voorbeelden. 

De titel van de tekst luidt Uit schaamte.

1p 12  Hoe kan deze schaamte, gelet op de inhoud van de tekst, het beste getypeerd worden? 

Schaamte staat in deze tekst voor: 

A de verplichting tot herinneren. 

B het doorbreken van een taboe. 

C het medelijden met de nazaten. 

D het schuldbesef over begane misdaden. 

In alinea 12 en 13 wordt het aspect ‘schuld’ nader uitgewerkt: de collectieve schuld wordt 

enerzijds erkend, anderzijds gerelativeerd. 

2p 13  Wat is de reden dat Nederland er met betrekking tot het schuldgevoel niet toe verplicht zou 

zijn vandaag de dag nog compensatie aan de nazaten van slaven te geven? 

Gebruik voor je antwoord maximaal 15 woorden. 

“… maar dat kan niet betekenen dat Nederlanders van Antilliaanse of Surinaamse herkomst 

in dit opzicht speciale rechten zouden hebben.” (regels 104-106) 

1p 14  Met welk argument wordt deze stelling verdedigd? 

A De binding met het verleden is verdwenen. 

B Onderscheid maken tussen bevolkingsgroepen is principieel onjuist. 

C Ze profiteren mee van gemeenschappelijke rijkdom. 

D Zij zijn medeschuldig aan de slavernij. 

“… maar het wordt niet duidelijk tot welke conclusies hem dat brengt met betrekking tot 

het monument.” (regels 6 en 7) 

1p 15  Tot welke conclusie komt Van Tongeren zelf? 

A De oprichting van een monument heeft een averechtse werking, want de geschiedenis maakt 

duidelijk dat een monument veelal leidt tot de instelling van een taboe. 

B Het is niet nodig een monument op te richten, omdat de Nederlanders van nu niet schuldig 

zijn aan het slavernijverleden van hun voorouders. 

C Het is twijfelachtig of er iemand baat heeft bij de oprichting van een nationaal monument 

dat recht moet doen aan het slavernijverleden van de huidige bevolking. 

D Het monument is zinvol als het bijdraagt aan een gevoel van verbondenheid met hen die in 

een vroeger tijdperk schuldig waren. 

In de tekst van Van Tongeren wordt gereageerd op een tekst van Van Stipriaan. Uit die 

tekst van Van Stipriaan komt het volgende fragment: 

Dat nu dan toch de stilte wordt verbroken, is vooral het gevolg van de omstandigheid dat de 

nazaten van de slaven niet meer ver weg wonen, maar voor het eerst duidelijk aanwezig zijn 

in Nederland zelf en hun plaats in de Nederlandse geschiedenis opeisen. Het duidelijkste 

voorbeeld daarvan is de vereniging van een groot aantal Afro-Nederlandse organisaties in 

het Landelijk Platform Nederlands Slavernijverleden, dat met succes in gesprek is met de 

regering over het oprichten van een slavernijgedenkteken. 

1p 16  Citeer een zinsdeel uit alinea 1 tot en met 4, waarin Van Tongeren het voorbeeld dat  

Van Stipriaan geeft, tegenspreekt. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Ook de historicus Thomas von der Dunk leverde in september 2001 een bijdrage aan de 

gedachtewisseling over de oprichting van een monument. Uit zijn artikel ‘Nazaten van 

slaven kopen niets voor spijt’ komt het volgende fragment: 

Zeker voor zover zij in Nederland wonen, zijn de nazaten van de uit Afrika ontvoerde slaven 

vandaag de dag beter af. Het moge zeer wrang klinken – causaliteitsverbanden zijn in de 

geschiedenis evenwel vaak zeer wrang – maar wat hun materiële positie aangaat, profiteren 

zij nu, als inwoners van een westerse welvaartsstaat, van het leed dat hun voorouders 

indertijd door de Nederlandse slavenhandelaren is aangedaan. In het tegenovergestelde 

geval woonden zij nu immers in kommervolle omstandigheden, nog voor het merendeel 

ergens in Afrika. Bij alle reden die zij hebben om zich over hedendaagse discriminatie die 

zij als burgers van Nederland ondervinden, te beklagen – dat burgerschap als zodanig kan, 

gezien het meest waarschijnlijke alternatief, in hun geval geen reden voor een klacht zijn.

De vraag wie die ‘wij’ zijn die het monument oprichten is volgens Van Tongeren klemmend 

(zie regels 49-50). 

3p 17  Leg uit welk argument aan bovenstaand citaat zou kunnen worden ontleend om te 

bevestigen dat die vraag van Van Tongeren inderdaad klemmend is. 

Gebruik voor je antwoord maximaal 30 woorden. 

1p 18  Citeer de zin uit alinea 13 die aansluit bij de opvatting van Von der Dunk, zoals in 

bovenstaand citaat is weergegeven. 

Thomas von der Dunk schrijft in zijn artikel ‘Nazaten van slaven kopen niets voor spijt’ 

met betrekking tot een mogelijke schadevergoeding voor de afstammelingen van de slaven: 

Als argumenten voor zo’n vergoeding kunnen worden aangevoerd, dat (1) ook de verre 

nazaten van de slaven in maatschappelijk opzicht nog steeds onder de gevolgen van de 

slavernij lijden en er materiële schade van ondervinden, dat (2) Afrika er door die slavernij 

beroerder aan toe is dan elk ander continent, alsmede dat (3) het Westen zijn huidige 

rijkdom over de ruggen van de Afrikaanse slaven heeft verdiend.

3p 19  Leg uit in welke mate het eerste argument, na lezing van de tekst van Van Tongeren, kan 

worden weerlegd. 

Gebruik voor je antwoord maximaal 40 woorden. 

1p 20  Welke groep van nazaten wordt in het artikel van Van Tongeren buiten beschouwing 

gelaten, maar zou eigenlijk wel genoemd moeten worden als het gaat om 

schuldvereffening? 

Tekst 2 De macht van de journalist 

18p 21  Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 200 woorden van 

de tekst De macht van de journalist. Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor 

iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent. Uit de samenvatting moet voor iemand die de 

oorspronkelijke tekst niet gelezen heeft, duidelijk worden: 

• waaruit de macht van de journalistiek in Nederland in feite bestaat;  

• hoe de journalistiek tegen haar macht aankijkt en op welke wijze zij met haar macht 

omgaat; 

• welk probleem zich voordoet met betrekking tot de journalistieke onafhankelijkheid;  

• hoe de auteur dit probleem zou willen aanpakken en wat zijn doel daarbij is. 

Einde 
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Onderstaand, enigszins ingekort artikel van filosoof Paul van Tongeren is een reactie op 

een artikel van de historicus Alex van Stipriaan Luïscius over de doorbreking van het taboe 

rond het Nederlandse slavernijverleden. Aanleiding is de voorgenomen oprichting van een 

monument ter herdenking van de slavernij. 

Tekst 1  Uit schaamte 

1   Wat doen we eigenlijk als we een monument oprichten, en wie zijn die ‘wij’ die het 1

oprichten, en voor wie doen we dat? Het lijkt me van belang ook deze vragen te stellen naar 2

aanleiding van de aangekondigde oprichting van het ‘nationaal monument 3

slavernijverleden’. 4

2   Van Stipriaan schrijft een aantal behartigenswaardige dingen over dat 5

slavernijverleden, maar het wordt niet duidelijk tot welke conclusies hem dat brengt met 6

betrekking tot het monument. Ik vind het jammer dat ook hij niet kan verklaren waarom 7

Nederland in vergelijking met de andere landen zo laat was met de afschaffing van de 8

slavernij, en wat dat misschien te maken heeft met het gebrek aan belangstelling in de 9

samenleving voor de oprichting van het geplande monument nu. De verklaringen die hij 10

noemt voor de ‘oorverdovende stilte over het slavernijhoofdstuk in de Nederlandse 11

geschiedenis’, gelden evenzeer voor andere Europese landen. Dat die stilte nu wordt 12

doorbroken is volgens hem “vooral het gevolg van de omstandigheid dat de nazaten van de 13

slaven niet meer ver weg wonen, maar voor het eerst duidelijk aanwezig zijn in Nederland 14

en hun plaats in de Nederlandse geschiedenis opeisen”. 15

3   Ik vraag me om verschillende redenen af of dat klopt. Ten eerste staat de zeer geringe 16

aandacht voor dat monument in geen verhouding tot de reeds langere aanwezigheid van het 17

grote aantal mensen die (of van wie de voorouders) afkomstig zijn uit de landen waar 18

Nederland zich met slavenhandel bezighield. Discussies over de ‘multiculturele 19

samenleving’ zijn er sinds lange tijd en trekken voortdurend veel aandacht, terwijl de 20

oprichting van het monument de belangstelling van slechts een handjevol mensen heeft. 21

4   Maar ten tweede vraag ik me af of Van Stipriaan met die uitdrukking ‘nazaten van de 22

slaven’ niet een onjuiste interpretatie geeft van wat er gebeurt wanneer ‘wij’ ons dat 23

verleden nu proberen te herinneren, bijvoorbeeld door oprichting van een monument. Hij 24

lijkt te suggereren dat ‘wij’ (blanke Nederlanders?) daarmee een schuld zouden erkennen of 25

misschien wel inlossen tegenover die ‘nazaten van de slaven’ die nu in Nederland zouden 26

wonen. Doen we dat, als we zo’n monument oprichten? Wat doen we eigenlijk, en wie zijn 27

‘wij’? 28

5   De oprichting van een monument is een symbolische handeling. Gewone handelingen 29

zijn uitingen van mijn vrijheid. Ook al kan ik niet alle gevolgen van mijn handelingen 30

overzien, ik ben tot op zekere hoogte de baas over mijn eigen daden. Maar in een 31

symbolische handeling geef ik eigenlijk het heft uit handen. Als wij een monument 32

oprichten, zal dat product van ons handelen vervolgens iets met ons gaan doen; het zal ons 33

dwingen, of helpen of stimuleren ons te herinneren. 34

6   De oprichting van een monument is niet de vereffening van een schuld. Wie een 35

schuld aflost, bevrijdt zich daarmee. Wie een monument opricht, laat zich binden. Daarmee 36

lijkt – in tegenstelling tot de suggestie van Van Stipriaan, die spreekt van de doorbreking 37

van een taboe – de oprichting van een monument op de instelling van een taboe. Het 38

monument kan niet zomaar betreden worden, maar moet met respect bejegend worden. 39

Maar meer algemeen geldt dat, net als bij andere objecten of plaatsen waarop een taboe 40

rust, een monument macht krijgt over ons. 41

7   Daarmee is ook aangegeven dat degene die een monument opricht, vooral iets doet 42

ten aanzien van zichzelf. Weliswaar gebeurt dat via degenen aan wie het monument gewijd 43

is, maar op hen heeft het monument verder geen invloed. De helden of de slachtoffers die 44

we gedenken in een monument, zijn er doorgaans niet meer en ondergaan in ieder geval niet 45

de dwingende kracht ervan. Door het symbolisch eerbewijs aan de persoon of de 46

gebeurtenis die met het monument wordt herdacht, laten wij ons dwingen tot de herinnering 47

daaraan. 48

8   De vraag wie die ‘wij’ zijn die het monument oprichten en zich erdoor laten binden, 49

wordt daardoor nog klemmender. Een nationaal monument wordt opgericht door de natie. 50

Natuurlijk gebeurt dat – symbolisch – door de overheid, die ‘ons’ representeert. Maar 51

eigenlijk zijn ‘wij Nederlanders’ degenen die deze symbolische daad stellen en die daarmee 52

onszelf laten binden aan een verleden. Maar wie zijn ‘wij Nederlanders’? In het geval van 53
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‘het nationaal monument slavernijverleden’ stelt deze vraag ons ten minste voor twee – met 54

elkaar verbonden – moeilijkheden: er is de afstand die er is tussen ons die het monument 55

oprichten en degenen die de natie bevolkten in de tijd van het slavernijverleden, daarnaast 56

is er het feit dat velen van de ‘nazaten van de slaven’ zich inmiddels met recht Nederlander 57

noemen. 58

9   Door het monument ‘slavernijverleden’ laten wij ons herinneren aan ons verleden in 59

slavenhandel en slavernij. Maar niemand van de nu levende Nederlanders heeft ooit slaven 60

gekocht of verkocht of gehouden (ik zie voor het gemak maar even af van vrouwenhandel 61

en andere hedendaagse vormen van slavernij). Degenen aan wier daden wij ons willen laten 62

herinneren, zijn verre voorvaderen met wie wij slechts via grotendeels onbekende lijnen 63

verbonden zijn. Dat maakt een dergelijke herinnering niet zinloos, maar plaatst haar wel in 64

een bepaald perspectief. Het maakt dat wij ons niet een schuld kunnen herinneren; wij zijn 65

immers niet schuldig aan welk van de verschrikkelijke dingen die toen begaan zijn dan ook. 66

Maar dat neemt niet weg dat wij, hoezeer de banden tussen ons en onze voorouders ook 67

vervaagd zijn, wel met hen verbonden zijn. Of we het nu willen of niet, we zijn lid van 68

hetzelfde volk. 69

10   Maar evenmin als ik de huidige Duitsers kan verwijten wat hun voorouders gedaan 70

hebben of hen daarvan zou kunnen beschuldigen, evenmin kan mij verweten worden wat 71

mijn slavendrijvende voorouders deden, en evenmin draag ik daarvan de schuld. Wel zou 72

het mij verweten kunnen worden wanneer ik zou zeggen en uitstralen dat ik met dat 73

verleden niets te maken heb. Zo zou ook een jonge Duitser van nu verweten kunnen worden 74

dat hij zich niet op een speciale manier de Duitse geschiedenis herinnert terwijl hij 75

bijvoorbeeld op vakantie in Israël rondreist. De houding die we van zo iemand  76

verwachten, kan misschien aangeduid worden als schaamte, wanneer die term op de juiste 77

manier wordt verstaan: niet als de schaamte die zich toedekt en verbergt, maar als een 78

schaamtevol besef van een onwillekeurige, niet gekozen verbondenheid met mensen die 79

schuldig waren. Een dergelijk besef zou door het monument kunnen worden gestimuleerd 80

en gecultiveerd. 81

11   Zoals we ons door sommige monumenten laten herinneren aan mensen of 82

gebeurtenissen die ons met een zekere trots vervullen, kunnen we ons door een monument 83

als dit laten herinneren aan wat ons met schaamte vervult. In beide gevallen is er doorgaans 84

slechts een onwillekeurige band tussen ons en de ‘monumentaal’ verbeelde personen of 85

gebeurtenissen. En evenmin als de herinnerde heldendaad mijn verdienste is, hoeft de 86

herinnerde misdaad mijn schuld te zijn om de herinnering eraan zinvol te maken. 87

12   Van schuld kan alleen sprake zijn voor zover wij nu nog de vruchten plukken van de 88

misdaden van toen. Die schuld heeft dan geen betrekking op de daden van toen, maar op de 89

voortzetting ervan nu. Niet de diefstal van mijn voorvader maakt mij schuldig, maar de 90

rijkdom die ik daardoor eventueel nog steeds geniet. Maar ook dan is die schuld van mij een 91

andere dan die van mijn voorvader. 92

13   Met betrekking tot het Nederlandse slavernijverleden kan dat op twee punten worden 93

geconcretiseerd. Ten eerste verandert de schuld naarmate de tijd tussen de gepleegde 94

diefstal en het huidige profijt groter is: er is een verschil tussen degene die de buit van zijn 95

vader bewaart en voor zich houdt, en degene die weet dat wat hij nu heeft, vele generaties 96

geleden door onbekende voorouders van onbekende slachtoffers gestolen is. De eerste heeft 97

de (ook juridische) plicht om te helpen. Nederland heeft zeker een speciale 98

verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van de vroegere koloniën te steunen, maar van 99

een teruggave van wederrechtelijk verkregen bezit kan geen sprake zijn, laat staan dat 100

bepaalde individuen daar aanspraak op zouden kunnen maken. Ten tweede is de rijkdom 101

van het Nederland van nu de rijkdom van álle Nederlanders van nu, ook die Nederlanders 102

die Van Stipriaan ‘de nazaten van de slaven’ noemt. Er kan discussie zijn over de verdeling 103

van de welvaart onder de verschillende Nederlanders, maar dat kan niet betekenen dat 104

Nederlanders van Antilliaanse of Surinaamse herkomst in dit opzicht speciale rechten 105

zouden hebben. Als Nederlander van nu dragen zij met alle andere Nederlanders een zekere 106

schuld voor het profijt dat zij hebben van de ook in het slavernijverleden verworven 107

rijkdom. Wanneer Nederlanders van Surinaamse of Antilliaanse herkomst, simpelweg 108

vanwege die herkomst, rechten zouden claimen die voor anderen niet gelden, zouden met 109

hetzelfde recht Nederlanders die kunnen aantonen dat hun voorouders niet bij de 110

slavenhandel betrokken waren, belastingvermindering kunnen eisen.111

  naar: Paul van Tongeren 

  uit: Trouw, 31 maart 2001 
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Frits van Exter, hoofdredacteur van dagblad Trouw, werd door de redactie van tijdschrift 

De Gids uitgenodigd een bespiegeling te geven over het verschijnsel ‘de macht van de 

journalistiek’. Hieronder volgt een verkorte en bewerkte versie van zijn bijdrage. 

Tekst 2  De macht van de journalist 

1  Volgens de Amerikaanse socioloog Michael Schudson (zie zijn The power of News) is de 1

macht van de journalistiek grotendeels een mythe. Van autonome macht is volgens hem 2

geen sprake: “Hoe is het anders mogelijk dat de helft van het Amerikaanse volk in duivels 3

gelooft, terwijl er geen spoor van de duivel te vinden is in de overwegend seculiere media?” 4

Journalisten zijn volgens hem vooral boodschappenjongens. “Andere machten bepalen wat 5

op het boodschappenlijstje staat. De media voegen daar hoogstens iets aan toe: zij brengen 6

het nieuws in het publieke domein. Het geloof dat kennis in een democratie van tijd tot tijd 7

effectief kan zijn, voedt de gedachte dat de pers macht heeft. Maar dat betekent nog niet dat 8

die macht bestaat.” 9

2   Ik had het graag anders gezien. Ik zou niets liever willen dan beschrijven hoe ik 10

handenwrijvend als de Amerikaanse krantenmagnaat William Randolph Hearst ’s nachts na 11

het souper in smoking de redactie oploop om de paginaproeven te keuren op een moment 12

dat de persen al hadden moeten draaien. En hoe ik dan met enkele handgebaren stukken van 13

de voorpagina naar achteren verban, foto’s laat opblazen, koppen laat voorzien van 14

uitroeptekens en nog een kort commentaar dicteer: “Het is de hoogste tijd dat dit land 15

Spanje de oorlog verklaart!” En hoe ik met twee dames van twijfelachtig allooi aan mijn 16

zijde daarna het nachtleven zou ingaan, de eindredactie in wanhoop achterlatend en in het 17

volle vertrouwen dat de volgende dag de premier nog bij het ontbijt het hoofdartikel zou 18

lezen om vertwijfeld vast te stellen dat hij nu geen andere keuze meer heeft. 19

3   In Nederland bestaan echter geen persbaronnen zoals in Amerika en de meeste 20

hoofdredacteuren met een sterk ideologisch profiel zijn al lang in de ontzuiling verdwenen. 21

Hoofdredacteuren zijn niet langer tegelijk dominee, politicus en onderwijzer. Zij zijn vooral 22

manager en proberen daarnaast nog een beetje journalist te zijn, omdat dat veel leuker is. 23

En zij, noch hun uitgevers, hebben een zendingsdrang zoals Hearst. Dat maakt hun macht 24

ook moeilijker te doorgronden.  25

4   Hoewel ik als hoofdredacteur vooral bezig ben met de organisatie rond het maken van 26

een krant en mijn macht daarbij ook nog eens in bedwang wordt gehouden door allerlei 27

partijen (redactie, uitgever en bestuur) die mij zó kunnen ontslaan als het ze te gek wordt, 28

wil de buitenwereld mijn hoofdredacteurschap nog wel eens romantiseren en de 29

bijbehorende macht uitvergroten. De macht van de hoofdredactie, zo meende ik als 30

beginnende journalist al te bespeuren, heeft echter weinig om het lijf. De hoofdredactie was 31

nodig voor de handtekening onder je declaraties en nuttig als vangnet voor het geval er iets 32

mis was gegaan met de berichtgeving. Als er op de krant al iemand macht had, was dat de 33

journalist, vanwege het simpele feit dat het zijn berichten zijn die in druk worden 34

verveelvoudigd, verspreid en gelezen. Nu ik inmiddels zelf hoofdredacteur ben, kan ik de 35

visie die ik toen had, alleen maar onderschrijven. 36

5   De wijze waarop de journalistiek haar macht feitelijk uitoefent, is snel geschetst, 37

omdat zij beschikt over een overzichtelijk wapenarsenaal: het vergrootglas en de 38

prullenmand. Wat onder het eerste belandt, kan betekenis krijgen, en wat in de tweede 39

terechtkomt, verliest elke betekenis. Macht valt niet te meten en dat komt ons eigenlijk 40

goed uit. De journalistiek is tweeslachtig als het om haar eigen macht gaat: zij wil er soms 41

wel en soms niet van weten. Natuurlijk wil zij een macht zijn. Macht is de legitimatie van 42

het beroep – de perskaart brengt de journalist achter de afzetting van de politie, in de 43

catacomben van het voetbalstadion, op de boot van Greenpeace, in de werkkamer van de 44

minister-president, op de tribune van de geschiedenis. Niemand zou het in zijn hoofd halen 45

ons toe te laten als hij niet wérkelijk geloofde dat wij macht hadden. 46

6   Tegelijkertijd proberen wij krampachtig die macht te ontkennen of te verdoezelen. 47

Dat is typisch een Hollandse gewoonte en de journalistiek lijkt er bijzonder bedreven in. 48

Het liefst zien wij ons zelf als notulisten van de geschiedenis die slechts verslag doen van 49

de feiten zoals die zich aan hen voordoen: “Gaan jullie maar rustig geschiedenis maken, let 50

niet op ons, wij schrijven het alleen maar op voor degenen die er vandaag helaas niet bij 51

kunnen zijn.” De boodschappenjongen wil niet verward worden met de boodschap. 52
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7   De journalistiek doet zich graag voor als onaandoenlijk en vergeet liever dat alleen al 53

haar aan- of afwezigheid de loop der dingen beïnvloedt. De media doen vaak alsof hun 54

invloed van geen betekenis is, maar als dat waar is, zou een Argentijnse geen Nederlands 55

leren om publiekelijk haar vader te verstoten, dan zou geen boer een dood varken aan een 56

boom hangen en zou niet elk beginnend kamerlid op mediatraining worden gestuurd. 57

8   Het is een soort macht, waar je niet altijd aan herinnerd wordt. Totdat de man je belt 58

die, beurtelings smekend en dreigend, probeert te verhinderen dat de krant bericht over zijn 59

misstappen in het openbare leven. Hij voelt die macht in zijn vezels – zijn baan staat op het 60

spel; ook de journalist voelt dat. Maar of de journalistiek daarmee een wezenlijke invloed 61

uitoefent? Wij laten dat graag in het midden. 62

9   De journalistiek toont geen overdreven behoefte aan transparantie – een kenmerk dat 63

zij gemeen heeft met veel machthebbers. Zij heeft een beperkt zelfreinigend vermogen en 64

een sterk afweermechanisme tegen bemoeienis met haar doen en laten. Journalisten sluiten 65

snel de rijen als één hunner door een buitenstaander onder vuur wordt genomen. Ze houden 66

niet zo van openbaarheid als het de journalistiek zelf betreft. Dat heeft iets dubbels, want 67

enerzijds heeft de ongrijpbaarheid van de macht voor de journalistiek onmiskenbaar een 68

functie en anderzijds behoeft die macht kritische controle.  69

10   Het is opvallend hoe weinig buitenstaanders zich in Nederland geroepen voelen de 70

macht van de journalistiek te ontrafelen. Ik weet ook niet of de communicatie-71

wetenschappers daartoe de instrumenten hebben, maar ik merk in ieder geval weinig van 72

hen. Kranten zijn vaak het onderwerp van proefschriften, maar meestal gaan die over 73

onderwerpen uit een ver verleden. Onderzoekers zijn zeer afhankelijk van de 74

bereidwilligheid van kranten hun archieven te openen. Er heeft zich echter nog nooit 75

iemand bij ons gemeld met het verzoek de prullenmanden te analyseren of mee te kijken 76

door ons vergrootglas (ik weet ook niet of wij dat wel zouden toestaan). In Amerika, waar 77

de journalistiek wordt beschouwd als een machtig instituut, wordt van dergelijk onderzoek 78

beslist meer werk gemaakt. 79

11   Een enkele onafhankelijke criticus wil nog wel eens opstaan in een poging de 80

journalistieke praktijken aan de orde te stellen, maar meestal wordt hij dan naar een zaaltje 81

in de Rode Hoed of de Balie gelokt om onder het mom van een open debat door een leger 82

journalisten onschadelijk te worden gemaakt. Ik ben er vaak getuige van geweest en moet 83

bekennen dat ik mij er ook schuldig aan heb gemaakt. 84

12   Ook de aandacht voor de journalistiek in de media is gering. Hoofdredacties (ook die 85

van mijn krant) hebben moeite om onafhankelijk en kritisch te berichten over hun 86

vakbroeders en geven dit soort analyses misschien daarom weinig prioriteit. Weekbladen 87

stellen er zelden een eer in of beperken zich tot roddels en De Journalist heeft misschien 88

wel de ambities, maar niet de middelen. Het is en blijft toch een blad voor vakbroeders. 89

13   Hoofdredacteuren houden zich soms even onbereikbaar voor kritische journalisten als 90

de koningin. De redactie van een tv-programma over journalistiek klaagde na de eerste 91

reeks uitzendingen dat maar weinig collega’s bereid waren voor de camera tekst en uitleg te 92

geven. En het is de vraag of de zoveelste poging tot een mediaprogramma een volgend 93

seizoen overleeft. Van de landelijke kranten toont de Volkskrant (je moet het soms durven 94

zeggen) de meeste openheid. Zijn eerste ombudsman, Jan Kees Hulsbosch, heeft daartoe 95

veel bijgedragen. 96

14   Zit ik als hoofdredacteur te wachten op de analyse van mijn macht? Misschien wel, 97

want degenen die de pers vrezen, voeren een succesvolle strategie om haar macht uit te 98

hollen. De journalistiek is ingekapseld in het poldermodel, wordt voortdurend geknepen en 99

gekneed door vakkundige masseurs. Zij is geïnstitutionaliseerd, verweven met andere 100

machten. Zij verwatert en lijkt daardoor minder in staat de echte maatschappelijke kwesties 101

aan te roeren. De pers zou er daarom bij gebaat zijn als haar macht, haar grenzen en 102

mogelijkheden voortdurend ter discussie staan omwille van behoud en versterking van haar 103

eigenlijke taak: vrij en onafhankelijk andere machten kritisch volgen. 104

15   Wat ben ik toch een ijdele domoor die in de valkuil is getrapt! Wie gehoor geeft aan 105

de uitnodiging om zijn macht te beschrijven met het gebod die niet te ontkennen, heeft er 106

weinig van begrepen. Echte macht, ook de journalistieke, hult zich in nevelen. U mag er 107

van alles over dromen, maar u kunt niets aantonen. En u moet zeker niet bij mij zijn.108

  naar: Frits van Exter 

  uit: Trouw, 23 juni 2001

Einde 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 

examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil 

nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 

De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen.
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Tijdvak 2

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzenden scores 
Uiterlijk op 21 juni de scores van 
de alfabetisch eerste vijf kandidaten per 
school op de daartoe verstrekte optisch 
leesbare formulieren naar de Citogroep 
zenden. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven; 
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
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3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
5 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) zijn de 
volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Teksten met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van in de 
opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 

• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het 
antwoordmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. Uitgangspunt 
is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in correct 
Nederlands. 
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Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 
Zinsbouwfout:    per fout   -1 
Telegramstijl i.p.v. hele zin:  per fout   -1 
Interpunctiefout:   1 of 2 fout(en)  -0 
      3 of meer fouten  -1 
Spelfout:    1 fout   -0 
      2 fouten   -1 
      3 of meer fouten  -2 
Overige taalfouten:   per fout   -1 
NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven 
slechts één keer als fout te worden meegeteld. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.  
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1 Uit schaamte 
 

 1  A 

 
Maximumscore 2 

 2  alinea 5, 6 en 7 
 
Indien: alinea 5 en 6,  óf 4, 5 en 6,  óf 4, 5, 6 en 7   1 
 
Elk ander antwoord   0 
 
Maximumscore 2 

 3  alinea 8, 9 en 10 
 
Indien: alinea 8 en 9   1 
 
Elk ander antwoord   0 
 

 4  C 

 
Maximumscore 3 

 5  De kern van een goed antwoord: 
   wij erkennen een schuld / lossen een schuld in  2  

 
Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 10 woorden   1  
 
Indien: wij doorbreken een taboe   1 
 

 6  C 

 
 7  D 

 
 8  A 

 
 9  B 

 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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 10  D 

 
 11  C 

 
 12  A 

 
Maximumscore 2 

 13  De kern van een goed antwoord: 
nu levende Nederlanders zijn niet (rechtstreeks) schuldig aan de (wan)daden uit het 
verleden  1  
 
ook goed: 

• de (wan)daden hebben lang geleden plaatsgevonden / met het verstrijken van de tijd 
vermindert de schuld  1  

• de verbondenheid met voorouders die iets misdaan hebben, is toevallig / willekeurig  1  
 
Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 15 woorden  1  
 

 14  C 

 
 15  D 

 
Maximumscore 1 

 16  “de zeer … dat monument” (regels 16-17) / “(de belangstelling) van slechts een handjevol 
mensen” (regel 21) 
 
Maximumscore 3 

 17  De kern van een goed antwoord: 
de nazaten van de slaven in Nederland hebben meegeprofiteerd van de materiële welvaart / 
de vruchten van de slavernij,  1  
dat maakt hun vraag om een monument dubieus / hun betrokkenheid bij de oprichting van 
een monument tweeslachtig  1  
 
Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 30 woorden  1  
 
Maximumscore 1 

 18  “Als Nederlander … verworven rijkdom.” (regels 106-108) 
 
Maximumscore 3 

 19  De kern van een goed antwoord: 
de nazaten van de slaven profiteren mee van de materiële welvaart / de vruchten van de 
slavernij,  1  
maar alleen in zoverre ze in een land wonen dat die materiële welvaart kent / maar alleen in 
zoverre ze in Nederland wonen  1  
 
Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 40 woorden  1  
 
Maximumscore 1 

 20  De kern van een goed antwoord: 
de nazaten (van de slaven) in het land van herkomst van de slaven 
 
ook goed: 
de nazaten (van de slaven) in het gebied waar de slaven te werk werden gesteld 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 2 De macht van de journalist 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 21 tot en met 
24. 
 
 
(waaruit de macht van de journalistiek in Nederland feitelijk bestaat) 

 
Maximumscore 4 

 21  macht van de journalist (in Nederland) bestaat (feitelijk) uit:  1  
 
bepaalde nieuwsfeiten uitlichten / vergroten ( hanteren vergrootglas) / verspreiden  1  
bepaalde nieuwsfeiten niet vermelden (naar de prullenmand verwijzen)  1  
 
door haar aan- of afwezigheid / door haar berichten de loop der dingen beïnvloeden / het lot 
van mensen bepalen  1  
 
 
(hoe de journalistiek tegen haar macht aankijkt en op welke wijze zij met haar macht 
omgaat) 

 
Maximumscore 7 

 22  journalistiek 
• heeft tweeslachtige houding / wil soms wel, wil soms niet van macht weten / laat graag in 

het midden wat haar feitelijke macht / invloed is  1  
• (enerzijds) wil zij een macht zijn / ziet zij macht als legitimatie beroep  1  
• (anderzijds) ontkent zij haar macht / verdoezelt zij haar macht / hult zij haar macht in 

nevelen / vergeet zij graag dat (alleen al) haar aan- of afwezigheid invloed heeft (op de loop 
der dingen)  1  

• zij manifesteert zich het liefst als onaandoenlijk / neutraal notulist / observator  1  
• is weinig transparant  1  
• heeft beperkt zelfreinigend vermogen  1  
• heeft (sterk) afweermechanisme tegen bemoeienis van buiten af / weert kritiek af / sluit snel 

de rijen / snoert critici de mond / werkt niet mee aan openbaarmaking / houdt niet zo van 
openbaarheid / is moeilijk bereikbaar  1  
 
 
(probleem) 
 
Maximumscore 2 

 23  (macht) journalistiek wordt bedreigd / uitgehold / ingekapseld (in poldermodel) / raakt te 
nauw verweven met andere machten / verwatert  1  
waardoor ze minder in staat lijkt echte maatschappelijke kwesties aan te roeren  1  
 
 
(oplossing en doel) 
 
Maximumscore 5 

 24  macht (grenzen, mogelijkheden) journalistiek zou meer ter discussie moeten staan  1  
doel:   1  
behoud en versterken journalistieke taak:  1  
vrij en onafhankelijk  1  
kritisch volgen van andere machten  1  
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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 25  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik bij de 
samenvatting1) 

   Voor fouten kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De 
toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 26  Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding bij de samenvatting1) 
   Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden 

afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij 
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opgave is 0 punten. 
 
Schematisch: 
201 - 220: 0 scorepunten aftrek; 
221 - 225: 2 scorepunten aftrek; 
226 - 230: 4 scorepunten aftrek; 
231 - 235: 6 scorepunten aftrek; 
236 - 240: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij positie 25 en 26 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten 
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 25 een 3. Indien er 
geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 

 

Einde 

noot 1 
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Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te
behalen; het examen bestaat uit 20 vragen en
een samenvattingsopdracht.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje
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���� Tekst 1 Het laatste taboe: Nederland is vol

In het tekstgedeelte van de alinea’s 2 t/m 4 staan de alinea’s 2-3 enerzijds en alinea 4
anderzijds met elkaar in verband.

1p 1 � Benoem dat verband door één van de volgende vier reeksen te kiezen:
A argument – tegenargument
B oorzaak – gevolg
C probleemstelling – uitwerking
D uitspraak – relativering van de uitspraak

1p 2 � Van welk soort argumentatie wordt vooral gebruik gemaakt in de alinea’s 3, 5 en 6?
Van argumentatie op basis van:

A feitelijke gegevens
B oorzaken en gevolgen
C veronderstellingen
D voorbeelden

In alinea 8 wordt overbevolking in Nederland vergeleken met die in de Derde Wereld.
3p 3 �� Zeg met eigen woorden waarom overbevolking in Nederland niet tot armoede en gebrek

leidt.
Gebruik maximaal 25 woorden.

Tekst 1 kan worden onderverdeeld in vier delen, die kunnen worden voorzien van de
volgende kopjes:
1 Ruimtegebrek in Nederland
2 Bevolkingsgroei aan banden
3 Ontkenning overbevolking in Nederland
4 Erkenning overbevolking in Nederland

1p 4 � Met welke alinea begint deel 2 Bevolkingsgroei aan banden?
A alinea 3
B alinea 4
C alinea 5
D alinea 6

1p 5 � Met welke alinea begint deel 3 Ontkenning overbevolking in Nederland?
A alinea 7
B alinea 8
C alinea 9
D alinea 10

1p 6 � Met welke alinea begint deel 4 Erkenning overbevolking in Nederland?
A alinea 11
B alinea 12
C alinea 13
D alinea 14

Tussen bevolkingsgroei en toename van welvaart wordt op diverse plaatsen een oorzakelijk
verband gelegd.

1p 7 �� Citeer een zin uit de tekst waar bevolkingsgroei als gevolg van toename van de welvaart
wordt gezien.

1p 8 �� Citeer een zin uit de tekst waar welvaart als gevolg van bevolkingsgroei wordt gezien.

1p 9 � Welke zin geeft de hoofdstelling van tekst 1 het beste weer?
A De bevolkingsgroei in Nederland moet beperkt worden.
B De sterke bevolkingsgroei drukt zwaar op de collectieve uitgaven, de ruimtelijke ordening

en het milieu.
C Nederland is duidelijk te klein voor grootse plannen.
D Nederlanders zijn deel geworden van een cultuur van massaliteit en opeenhoping.

100015 2 2 Lees verder
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1p 10 � Van welke tekstsoort is sprake gelet op het schrijfdoel van de auteur?
A beschouwing
B betoog
C een beschouwing met uiteenzettende elementen
D een betoog met uiteenzettende elementen

���� Tekst 2 De valkuil van de ’vol’-denkers

1p 11 � Wat is de hoofdstelling van de tekst De valkuil van de ’vol’-denkers?
A De huidige overbevolking is door de te verwachten inkrimping een tijdelijk verschijnsel.
B De woningbehoefte in Nederland wordt vooral gestimuleerd door woonverdunning.
C Migratie van zowel Nederlanders als niet-Nederlanders draagt nauwelijks aan de

bevolkingsgroei bij.
D Niet het aantal bewoners van een land is doorslaggevend voor hun ruimtebeslag, maar

hun welvaart en leefstijl.

„Bewoners van het zeer dichtbevolkte Hongkong zijn niet ongelukkiger dan Chinese
boeren op het lege platteland” (r. 16–17). Deze bewering wordt ondersteund met het
argument dat de bevolkingsdruk op Hongkong toeneemt (zie r. 17–18).

1p 12 � Is dit een overtuigend argument? Kies de beste van de hieronder genoemde
mogelijkheden:
Trommelen onderbouwt zijn uitspraak

A onvoldoende, want hij gaat alleen in op Hongkong en niet op het platteland.
B onvoldoende, want hij gaat niet in op de beleving van de bewoners.
C voldoende, want het is vanzelfsprekend dat mensen liever in een welvarende stad wonen

dan in dunbevolkte arme streken.
D voldoende, want het toenemen van de bevolkingsdruk kan alleen maar veroorzaakt

worden door de aantrekkelijkheid van het leven in Hongkong.

In regel 32 is sprake van een ’landelijk gemiddelde’.
1p 13 � Welk landelijk gemiddelde wordt hier bedoeld?

A het aantal alleenstaanden in één huis
B het aantal bewoners in één huis
C het aantal mensen dat alleen woont
D het aantal mensen dat niet in gezinsverband woont

Uit de titel De valkuil van de ’vol’-denkers kun je opmaken dat mensen als Van Nederpelt
een denkfout hebben gemaakt.

4p 14 �� Welke denkfout is dat volgens Trommelen?
Gebruik maximaal 30 woorden.

1p 15 � Welke bedoeling heeft Trommelen met zijn tekst?
Hij wil vooral 

A aantonen dat het gevoel van overbevolking voor Nederland helemaal niet opgaat.
B bevestigen dat een keurige Nederlander als Van Nederpelt inderdaad een taboe heeft

doorbroken.
C erop wijzen dat de mensen in drukbevolkte wooncentra niet ongelukkiger zijn dan die op

het lege platteland.
D uitleggen dat overbevolking een relatief begrip is, dat te maken heeft met economische

omstandigheden.
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���� Vragen bij tekst 1 en 2

In alinea 5 van tekst 1 presenteert Van Nederpelt cijfermatige gegevens met betrekking
tot de bevolkingsaanwas. Ook Trommelen geeft daar in alinea 8 van tekst 2 gegevens over.

1p 16 � Wat is het effect van deze gegevens van Trommelen?
A Ze helpen mee de visie van Van Nederpelt te bestrijden.
B Ze ondersteunen alleen de eigen visie van Trommelen.
C Ze ondersteunen de visie van Van Nederpelt.
D Ze spelen geen rol in de behandeling van het onderwerp.

Uit de teksten blijkt dat Van Nederpelt en Trommelen een verschillende opvatting
hebben over het begrip overbevolking.

3p 17 �� Leg uit waar dat verschil van opvatting uit bestaat.
Betrek de visie van beide auteurs herkenbaar in je formulering.
Gebruik maximaal 30 woorden.

Op het artikel Het laatste taboe: Nederland is vol werd gereageerd door lezers van de
Volkskrant. Een van de ingezonden stukken eindigt met de volgende woorden:

fragment Nederland is een klein deeltje van Europa, waarbinnen wij ons vrij kunnen bewegen. Sterker
nog, een groot deel van de wereld is voor ons vrij toegankelijk. Voor de Nederlander is er dus
ruimte zat. De mensen uit veel ontwikkelingslanden hebben minder bewegingsvrijheid en zijn in
grote delen van de wereld niet welkom. Het is niet het gebrek aan ruimte, maar het gebrek aan de
wil om de ruimte te delen met hen die wellicht ook iets van onze welvaart zullen meenemen. In
dat licht blijven de woorden „Nederland is vol” een vieze bijsmaak houden.

Door de slotzin „In dat licht blijven de woorden ’Nederland is vol’ een vieze bijsmaak
houden”, lijkt het alsof de briefschrijver Van Nederpelt in het kamp van de rechts-
extremisten manoeuvreert.

1p 18 � Is dit terecht of ten onrechte door de briefschrijver gedaan?
Gezien de tekst van Van Nederpelt is dit 

A ten onrechte, want Van Nederpelt gaat in op de migratie van Nederlanders en niet-
Nederlanders.

B ten onrechte, want volgens Van Nederpelt is Nederland als gevolg van het
geboorteoverschot te vol.

C terecht, want Van Nederpelt pleit voor gezinsplanning, niet alleen in de
ontwikkelingslanden, maar ook in Nederland.

D terecht, want Van Nederpelt probeert het taboe op de uitspraak ’Nederland is vol’ te
doorbreken.

De tekst van Jeroen Trommelen De valkuil van de ’vol’-denkers is een reactie op het
eerder verschenen artikel van Van Nederpelt.
De kwestie ’Nederland is vol’ kent bij beide auteurs diverse (deel)aspecten.

1p 19 � Welke aspecten krijgen de meeste nadruk? Maak een keuze uit de onderstaande
mogelijkheden.

A Van Nederpelt bespreekt vooral het milieu-aspect en het ruimtelijke aspect, Trommelen
vooral het ruimtelijke en het demografische aspect.

B Van Nederpelt bespreekt vooral het ruimtelijke en het demografische aspect, Trommelen
vooral het ruimtelijke en het economische aspect.

C Van Nederpelt bespreekt vooral het ruimtelijke en het economische aspect, Trommelen
vooral het economische aspect en het milieu-aspect.

D Zowel van Nederpelt als Trommelen bespreken vooral het demografische aspect.

In de slotzin van zijn tekst vraagt Van Nederpelt zich af waarom Nederland zich niet
inspant voor gezinsplanning in eigen land.

3p 20 �� Formuleer het beargumenteerde antwoord dat Trommelen op die vraag zou geven.
Gebruik maximaal 30 woorden
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���� Tekst 3 Ongemakkelijke kwesties

23p 21 �� Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van de tekst Ongemakkelijke
kwesties in maximaal 200 woorden. Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor
iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent. Neem in je tekst op:

• wat kenmerkend is voor de westerse cultuur;
• welke centrale stelling de auteur daaromtrent naar voren brengt;
• welke argumenten de auteur gebruikt ter ondersteuning van zijn centrale stelling;
• met welk belangrijk – Nederlands – maatschappelijk probleem de auteur zijn

stellingname in verband brengt;
• welk standpunt de auteur daarbij inneemt;
• met welke redenering hij dit standpunt onderbouwt.

100015 2 5
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���� Tekst 1 Het laatste taboe: Nederland is vol

„Dat gedoe rond Schiphol, de Betuwelijn en de HSL, dat heeft toch alles te maken
met overbevolking. Waarom wordt dat woord eigenlijk nooit meer gebruikt”, verzuchtte
onlangs een Volkskrant-columnist. Nederland is duidelijk te klein voor grootse plannen
en eveneens voor de meer bescheiden ambities van het individu.

Geen land telt op zo’n gering oppervlak zoveel kilometers autoweg en daarbij
zoveel auto’s als het onze. Files en parkeerproblemen zijn als gespreksonderwerp even
populair als het weer. Ook op andere manieren staat de leefbaarheid onder druk: lawaai-
en stankoverlast, schuifelen door winkelcentra, lange rijen voor de kassa van supermarkt,
bioscoop en schouwburg, de geldautomaat en de balie van het postkantoor.

Wij zijn deel geworden van een cultuur van massaliteit en opeenhoping. Begrijpelijk
als we zien met hoe weinig ruimte Nederlanders het moeten stellen. Elk van ons heeft
2300 vierkante meter – een half voetbalveld – tot zijn beschikking. Een Japanner of een
Belg heeft iets meer ruimte, namelijk 3100 vierkante meter. Een inwoner van Bangladesh
moet het doen met maar 1200 vierkante meter, terwijl bijvoorbeeld een Amerikaan
beschikt over maar liefst 35 duizend vierkante meter.

Voor de komende eeuw zijn de bevolkingsprognoses van het CBS gematigder. Het
zal nu twee decennia duren voordat er weer een miljoen inwoners is bijgekomen en weer
twintig jaar later begint het inwonertal heel langzaam te dalen. „Bevolkingsgroei neemt af
in 21ste eeuw”, is de reactie van de Volkskrant. Probleem opgelost, zou je denken.

Maar is een veel sterkere afname van de groei niet wenselijk, temeer daar het
Nederlandse geboortecijfer ’traditioneel’ uitzonderlijk hoog is in vergelijking met andere
Europese landen? Het huidige geboortecijfer van 12,5 promille komt voor Nederland
neer op bijna 200 duizend baby’s per jaar. Trekt men daar de 140 duizend sterfgevallen
(8,5 promille) van af, dan resteert een geboorteoverschot van 60 duizend, terwijl in de
meeste Europese landen het geboortecijfer het sterftecijfer min of meer compenseert.

Migratie, zowel van Nederlanders als niet-Nederlanders, draagt sinds de jaren
negentig ook flink bij aan de bevolkingsgroei. In 1998 bijvoorbeeld vestigden zich
121 duizend mensen in Nederland en vertrokken er 84 duizend. Toch laat het Nederlands
Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)1) er op zijn website geen misverstand
over bestaan: „Natuurlijke aanwas is nog steeds de voornaamste oorzaak van de
bevolkingsgroei.” Dankzij zijn kinderrijkdom is Nederland in de landenhiërarchie
opgeschoven van een klein naar een middelgroot land. Dat ons land op Bangladesh na
het dichtstbevolkte land ter wereld is, levert ons jammer genoeg geen prestige op.

De sterke bevolkingsgroei legt extra beslag op de collectieve uitgaven en
veroorzaakt knelpunten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. De kosten
krijgen we heel direct gepresenteerd in de vorm van het op peil brengen en houden van
onze maatschappelijke en infrastructurele voorzieningen (transport, huisvesting,
onderwijs en zorg) en van de zorg voor een schoon milieu. De ruimtenood veroorzaakt
ook hoge grondprijzen met een opwaarts effect op de kostprijs van infrastructurele
werken, gebouwen en woningen.

Onze welvaart zien wij graag als een bewijs voor het feit dat Nederland niet
overbevolkt is. We zijn bovendien geneigd overbevolking te associëren met armoede en
gebrek in de Derde Wereld. Hoe ziet Nederland dan kans om royaal in zijn behoeften te
voorzien, terwijl dat ontwikkelingslanden niet lukt? Ons ’geheim’ is dat wij als rijk land
elders in de wereld ruimte ’kopen’, milieugebruiksruimte: land waarop koffie, thee,
katoen, tabak en fruit worden geteeld, visgronden voor onze vis, bossen voor ons hout,
mijnen voor onze industrie en oliebronnen voor onze petrochemie.

Om aan het veevoer voor zijn veestapel te komen gebruikt Nederland volgens de
Internationale Organisatie voor Milieubehoud meer dan anderhalf maal het eigen
oppervlak aan akkerland in mede-EU-landen en andere gebieden. Het welvaartsmodel
van Nederland kan niet te vaak gekopieerd worden; daartoe zijn de aardse hulpbronnen
niet toereikend.

Hoe komt het dat de bevolkingsdichtheid van Nederland thans niet als een nijpend
probleem wordt ervaren? Drie decennia geleden namelijk kwamen veel mensen, mede
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onder invloed van de Club van Rome, tot het besef dat door overbevolking de draagkracht
van de aarde zou worden overschreden. Sommigen trokken daaruit zelfs de consequentie
kinderloos te blijven of stelden het ouderschap uit of lieten het bij een kind of twee.
Momenteel bepalen ouders hun kindertal niet meer op basis van hun maatschappijbeeld,
maar op basis van hun persoonlijke omstandigheden. Zo heeft stijging van de gezins-
inkomens in de jaren negentig geleid tot een hoger geboortecijfer. Dat hogere geboorte-
cijfer wordt trouwens ook verklaard doordat de vrouwen van de naoorlogse geboortegolf
hun uitgestelde moederschap alsnog wilden verwezenlijken.

De angst voor overbevolking is kennelijk op de achtergrond geraakt. De opvatting
dat een hoog geboortecijfer een stimulans betekent voor de economie wordt heden breed
gesteund. Die gedachte klopt waarschijnlijk, maar de maatschappelijke kosten van de
bevolkingsgroei dienen wel in mindering te worden gebracht op de baten van de
economische groei.

De laatste jaren wordt vooral gehamerd op de noodzaak van het tegengaan van de
vergrijzing met als schrikbeeld ’Nederland bejaardenland’, vanwege de ongunstige
verhouding tussen werkenden en afhankelijken. Maar de vergrijzing is niet het gevolg van
een te laag geboortecijfer, maar voornamelijk van de geboortegolf in de twee decennia na
de oorlog, terwijl ook de stijgende levensverwachting meetelt. De vergrijzing is dus vooral
een tijdelijk probleem. Er komt een grijze golf op ons af die vanaf 2030 weer wegebt.

Er rust een taboe op het gebruik van het begrip ’overbevolking’. Wie wil immers in
het kamp geplaatst worden van rechts-extremisten die de leus ’Nederland is vol’ zo’n
verwerpelijke inhoud hebben gegeven? Bovendien is er een andere vorm van politieke
correctheid, een die pal staat voor de autonomie van het individu: je kunt mensen toch
niet het recht op kinderen ontzeggen?! 

Toch kan men beter niet zijn ogen sluiten voor de negatieve gevolgen van een
doorgaande bevolkingsgroei voor de leefbaarheid van Nederland en de draagkracht van
de aarde. Nederland is een van de grootste donoren van het Bevolkingsfonds van de
Verenigde Naties, dat zich inspant voor gezinsplanning in ontwikkelingslanden. Waarom
propageren en faciliteren we daar, wat we thuis nalaten?

naar: Jacques van Nederpelt, Het laatste taboe: Nederland is vol
uit: de Volkskrant, 15 januari 2000

���� Tekst 2 De valkuil van de ’vol’-denkers

Er is weer een ’laatste taboe’ doorbroken. Dat stond tenminste boven de bijdrage
van Jacques van Nederpelt (de Volkskrant, 15 januari). Het taboe is de mededeling dat
Nederland vol is, althans het feit dat een keurige, niet-racistische Nederlander zegt dat
Nederland vol is. „Er zijn te veel kinderen en dat komt door de welvaart”, zegt
Van Nederpelt. Minder kinderen, het liefst zelfs géén, is volgens hem het recept voor
dalende huizenprijzen en afnemende files. Ook in de jaren zestig en zeventig klonken
pleidooien voor vrijwillige kinderloosheid, vooral gemotiveerd door de groeiende wereld-
bevolking en de angst dat de wereld daar snel aan ten gronde zou gaan. Gelukkig kwam
die voorspelling niet uit.

Onder goede economische omstandigheden blijkt overbevolking een zeer subjectief
en kneedbaar begrip. Onze interne migratiebeweging laat dat ook duidelijk zien. Woning-
nood en naoorlogse armoede waren de oorzaak van emigratie uit Nederland. „Nederland
groeit vast in tal en last”, klonk het zorgelijk in de troonrede. Maar in de tweede helft van
de jaren zestig was dat alweer vergeten. De economie bloeide op en Nederland werd een
immigratieland.

Bewoners van het zeer dichtbevolkte Hongkong zijn niet ongelukkiger dan Chinese
boeren op het lege platteland. Integendeel waarschijnlijk, want de bevolkingsdruk op de
welvarende stad neemt nog steeds toe. Nederland is een vergelijkbaar voorbeeld: een
dichtbevolkt land met relatief lage misdaadcijfers, relatief gelukkige mensen en bijna de
hoogste levensverwachting ter wereld. En dat ondanks het eeuwige geklaag over de drukte.

De grootste denkfout van de ’vol’-denkers zit in een optische illusie: overal om ons
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heen zien we de groene ruimte volgebouwd worden en staan de wegen vol met auto’s.
Tegelijk weten we dat de bevolking groeit en één plus één is twee. Maar het eerste
verschijnsel is nu juist niet het belangrijkste gevolg van het laatste: niet het aantal
bewoners van een land is doorslaggevend, maar het beslag dat zij op de ruimte leggen als
gevolg van hun welvaart en leefstijl.

Dat is in de cijfers makkelijk terug te vinden. De woningbehoefte in Nederland
wordt vooral gestimuleerd door woonverdunning. Er wonen steeds minder mensen in één
huis, het aantal alleenstaanden is gestegen van 1,8 miljoen in 1990 naar 2,2 miljoen in 1999
en volgens de prognose zullen het er in 2015 bijna drie miljoen zijn. De belangrijkste
factor hierin is de vergrijzing. Gelukkig zijn er nog gezinnen met kinderen (al of niet
geadopteerd) die het landelijk gemiddelde beïnvloeden.

Voor auto’s geldt een vergelijkbaar verhaal: steeds méér mensen hebben een auto en
tweeverdieners hebben er twee. Ze zijn kennelijk een voorwaarde voor welzijn en welvaart,
ook al hebben ze hun prijs in de file. Wie alleen klaagt over dat laatste, is kortzichtig.

Van Nederpelt stelt dat Nederland via zijn geïmporteerde welvaart echter gebruiks-
ruimte in de Derde Wereld ’koopt’. Dat is juist, maar irrelevant voor de discussie over
volheid. Je kunt net zo goed het tegendeel beweren: door in de Derde Wereld méér
economische activiteiten te ontwikkelen, voorkomt het rijke westen dat de immigratie-
druk op eigen bodem toeneemt. Bovendien drukt welvaart de vruchtbaarheid, zoals
overal in de rijke landen is te zien.

Dat laatste lijkt helemaal te worden vergeten in het gesomber over Nederland-is-vol.
Vrouwen in Nederland krijgen nu gemiddeld bijna 1,6 baby en dat is een halve baby te
weinig om de bevolking op het huidige peil te houden. Dat zal dan ook niet gebeuren. In de
loop van de eeuw zal de bevolking vanzelf afnemen. Dat maakt de huidige ’overbevolking’
wel degelijk tot een tijdelijk verschijnsel. Tenzij er tegen die tijd natuurlijk veel jonge
dokters, verplegers en fabrieksarbeiders nodig zijn om de effecten van de vergrijzing te
bestrijden. Die zullen er dan komen, van elders. En wedden dat niemand erover klaagt?

naar: Jeroen Trommelen, De valkuil van de ’vol’-denkers
uit: de Volkskrant, 22 januari 2000

���� Tekst 3 Ongemakkelijke kwesties 

Dat een zin als ’onze cultuur is de beste’ – in landen als Iran heel normaal – alleen
in onze cultuur wordt ervaren als not done, en gêne en boosheid oproept, is het beste
bewijs voor de waarheid ervan. De superioriteit van de westerse cultuur is er namelijk
juist in gelegen dat zij de enige is die zichzelf kan relativeren en in staat is ook de waarde
van andere culturen in te zien. De unieke eigenschap van onze cultuur om zichzelf zo
onbevooroordeeld mogelijk te bekijken, zichzelf te bezien door de ogen van andere
culturen, schept ruimte voor voortdurende zelfkritiek. Deze bereidheid van onze cultuur
om zichzelf van buitenaf te bekijken, maakt ook tolerantie mogelijk: door ons cultuur-
relativisme, ons vermogen eigen ideeën te relativeren, kunnen we andere opvattingen
verdragen, zowel binnen als buiten onze eigen cultuur. Door het voortdurend ter discussie
stellen van het eigen gelijk is op den duur een rechtspraktijk ontstaan die humaner is dan
die van andere culturen en een wetenschapsbeoefening waarvan andere culturen de
vruchten plukken.

De neiging tot zelfrelativering staat er garant voor dat de westerse cultuur nooit af
is, het gelijk nooit definitief bevestigd wordt, maar het is gevaarlijk hierin te ver door te
schieten: we zullen grenzen moeten stellen aan de relativering van deze cultuur. Zolang
cultuurrelativisme betrekking heeft op kunst, zang en dans, eetgewoonten en klederdracht
kan het geen kwaad, maar zo gauw het betrekking heeft op de moraal en het recht,
komen we in grote problemen. Als alle culturen zonder meer gelijk zijn, is er geen
discussie meer mogelijk over recht en onrecht, cultuurgebonden als die begrippen nu
eenmaal zijn. We zouden dan niet alleen vrouwenmishandeling moeten dulden, maar ook
alle andere vormen van in onze ogen crimineel gedrag. Een moordenaar die zich zou
beroepen op een eigen cultuur waarin moord is toegestaan, zou vrijgesproken moeten
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worden. Zijn cultuur is immers gelijkwaardig aan die waarop ons strafrecht is gebaseerd.
Op die manier zouden we het fundament van onze gehele samenleving aantasten.

De autonome waarde van het individu vormt immers een van de grondslagen van
onze samenleving. Dit betekent dat ieder individu in ons rechtstelsel een eigen waarde
heeft die losstaat van sekse, leeftijd, etniciteit, politieke of seksuele voorkeur enzovoort.
De autonome waarde van het individu maakt democratie mogelijk. Ze verbiedt
discriminatie. Ze verbiedt bijvoorbeeld dat je iemand behandelt als crimineel, alleen maar
omdat hij behoort tot een groep die naar verhouding veel criminaliteit pleegt. Ze ligt ten
grondslag aan het verdrag dat ons verplicht asiel te verlenen aan politieke vluchtelingen.
Zonder de autonome waarde van het individu zou onze grondwet er heel anders uitzien.
Daarom moeten we een halt toeroepen aan ons cultuurrelativisme.

Zouden we niet van deze autonome waarde uitgaan, dan zouden er ook geen
mensenrechten zijn. Die mensenrechten worden tegenwoordig ’universeel’ genoemd,
omdat wij ze terecht van toepassing achten op alle culturen en omdat we ze graag overal
geëerbiedigd zouden zien. Maar daardoor wordt wel aan het oog onttrokken dat ze een
product zijn van de westerse cultuur. C.W. Maris (Trouw, 13 februari 1999) acht de ook
door hem erkende hogere waarde van die mensenrechten uitsluitend van toepassing als
politiek beginsel in de westerse democratie, die als enige staatsvorm een pluriforme
samenleving mogelijk maakt. Maar het behelst veel meer: alle culturen worden getoetst
aan de van oorsprong westerse mensenrechten. Westerlingen mogen dan niet graag
geconfronteerd worden met de morele dominantie van hun eigen cultuur, maar in onze
claim op de universele geldigheid van de mensenrechten toont die zich onomstotelijk.

Het blijkt echter niet eenvoudig democratie en mensenrechten te exporteren naar
landen met een niet-westerse cultuur. Japan is bij mijn weten het enige voorbeeld van een
niet-westers land waar dat redelijk is gelukt. Maar zelfs een land dat zo graag westers wil
zijn als Turkije slaagt er maar niet in de mensenrechten te eerbiedigen. Democratie en
mensenrechten kunnen, geïsoleerd van de cultuur waarin ze zijn ontstaan, kennelijk
moeilijk worden overgedragen.

Ons cultuurrelativisme en de daaruit voortvloeiende tolerantie jegens mensen uit
niet-westerse culturen leiden tot grote problemen als die mensen zich gaan vestigen in
westerse landen. Ik denk dat we het erover eens zijn dat immigranten zich dan moeten
houden aan onze rechtsorde. Het is ons echter niet licht gevallen om dat te
bewerkstelligen. Het heeft bijvoorbeeld tot de jaren ’90 geduurd voordat wij in Nederland
onder ogen durfden te zien dat sommige allochtone groepen een onevenredig groot
aandeel hebben in de criminaliteit in Nederland. Inmiddels is de vraag niet langer, aldus
Frank van Gemert in zijn proefschrift Ieder voor zich (1999), óf bepaalde groepen
crimineler zijn dan andere, maar waaróm dat zo is. Hij wijst erop dat de immigratie-
problemen van allochtone groepen hun criminele betrokkenheid niet kunnen verklaren.
Hoewel de verschillende etnische minderheden vergelijkbare taal- en achterstands-
problemen hebben, verschillen ze aanzienlijk in hun aandeel in de criminaliteit, in de
mate van succes in het onderwijs en hun deelname aan de arbeidsmarkt.

De criminaliteit onder Marokkanen plaatst Van Gemert in het perspectief van de
Berber-cultuur, die de achtergrond vormt van bijna alle in Nederland wonende
Marokkanen. Volgens Van Gemert overheerst in deze cultuur een diep wantrouwen dat
geworteld is in de geografische en historische omstandigheden van de Berbers die leefden
in het onvruchtbare deel van het Rifgebergte. De extreme schaarste daar heeft geleid tot
een zeer competitieve samenleving met veel onderlinge twisten. De huizen in de Rif staan
verspreid en zijn buiten schootsafstand van elkaar gebouwd. Bij de Berbers geldt: ieder
voor zich. Eer en jaloezie kenmerken de verhoudingen en Marokkaanse jongens wordt in
de opvoeding geleerd dat niemand te vertrouwen is. Overtredingen van de regels worden
lichamelijk bestraft. Wat kan is bepalend, wat mag is minder herkenbaar en dus minder
maatgevend. Zolang ze niet betrapt worden, voelen de jongens zich vrij om te doen waar
ze zin in hebben. Daar komt nog bij dat ze al vanaf jonge leeftijd het grootste deel van de
dag zonder ouderlijk toezicht buitenshuis doorbrengen. Een dergelijke opvoeding leidt
ertoe dat morele regels niet verinnerlijkt worden. Deze cultuur van wantrouwen en
gebrekkige opvoeding blijft meestal ook in Nederland bestaan met als resultaat het
missen van aansluiting, voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en vrij veel criminaliteit.

Ook voor de Antilliaanse cultuur laat een proefschrift van Marion van San uit 1998
zien dat criminaliteit van in Nederland wonende jongeren samenhangt met de cultuur
waaruit ze afkomstig zijn. De Curaçaose cultuur is matrifocaal: kinderen worden veelal
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grootgebracht door hun alleenstaande moeders. Opmerkelijk is dat de moeders, die veel
invloed op hun zoons hebben, vaak wel vermogensdelicten afwijzen maar gewelddadig
gedrag van hun zonen min of meer goedkeuren, waardoor ze het criminele gedrag van
hun zonen versterken in plaats van het af te remmen.

Als criminaliteit onder Marokkanen en Antillianen deels valt toe te schrijven aan
elementen in hun cultuur, zouden die criminogene2) elementen moeten worden
opgegeven. Om die criminaliteit te verminderen moeten Marokkanen en Antillianen
worden aangemoedigd hun cultuur in die opzichten bij te stellen. Al durft Frank van
Gemert het zelf niet met zoveel woorden te zeggen, uit zijn proefschrift kan alleen maar
geconcludeerd worden dat de Berberse cultuur van wantrouwen en de Berberse
opvoeding criminaliteit bevorderen. Maris wijst erop dat culturele elementen die in onze
westerse cultuur nadelig uitwerken, in het land van herkomst een adequate aanpassing
vormden. Zo waren ten gevolge van de slavernij op de Antillen de moeders bij het
opvoeden van hun kinderen op zichzelf aangewezen, een situatie die ook na de
afschaffing van de slavernij in 1863 voortduurde. De matrifocale cultuur was dus van
oorsprong een overlevingsstrategie in ongunstige sociaal-economische omstandigheden.
Het kan zijn dat Maris gelijk heeft; een reden te meer om die culturele elementen die
onze rechtsorde bedreigen, de rug toe te keren.

Je kunt je echter afvragen of de Berberse cultuur en de Antilliaanse cultuur nog wel
bestaan als de problematische elementen eruit verwijderd zijn. Zijn het dan nog wel
dezelfde culturen? Kun je dan alleen nog spreken van de Berberse en de Antilliaanse
cultuur zoals je spreekt van de Friese en de Limburgse cultuur? Maar als je Marokkanen
en Antillianen niét aanmoedigt hun cultuur in belangrijke opzichten te wijzigen, dan laat
je hen gaarkoken in hun eigen sop. Dan laat je willens en wetens toe dat deze allochtone
groepen tot in lengte van dagen een laag onderwijsniveau houden, een hoge werkloosheid
en een hoge criminaliteit. Zo’n onverschilligheid, onder het mom van tolerantie, is in
strijd met het uitgangspunt van de autonome waarde van het individu en die geldt voor
iedereen die deel uitmaakt van onze samenleving.

naar: Chris Rutenfrans, Ongemakkelijke kwesties
uit: Trouw, 20 februari 1999

De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil
nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de bronvermelding.
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen.
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���� 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

���� 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 52 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

���� 3 Vakspecifieke regels 

Voor het vak Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) en Nederlands (nieuwe stijl) VWO
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Teksten met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt
toegekend.

2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van in
de opdracht gevraagde informatie-elementen. Het vakspecifieke deel van het
beoordelingsvoorschrift bestaat uit een lijst van informatie-elementen, voorzien van
gewogen scores. Gezien de hoge abstractiegraad van de tekst en de uiteenlopende
mogelijkheden om de inhoud te formuleren is het beoordelingsvoorschrift globaal van
opzet. Het wordt aan de examinatoren overgelaten om te beoordelen óf en in welke mate
de gevraagde inhoud in de samenvatting aanwezig is. Er zijn geen (deelscores voor)
gedeeltelijk goede antwoorden opgenomen, maar men dient voor tekorten in de
inhoudelijke weergave en gebrek aan samenhang scorepunten in mindering te brengen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden
op de inhoud, samenhang en formulering:

• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.

• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.

100015 CV2 3 Lees verder
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2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting bedraagt maximaal 20% van de te behalen sore voor de samenvattingsopgave.
In het correctiemodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat.
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in
correct Nederlands. De aftrek vindt plaats in hele scorepunten.
2.4 Voor een fout in de zinsbouw of het gebruik van telegramstijl in plaats van een
volledige zin dient per fout steeds 1 scorepunt te worden afgetrokken.
2.5 Indien de kandidaat drie of meer interpunctiefouten maakt in de hele samenvatting,
dient daarvoor maximaal 1 scorepunt te worden afgetrokken. Heeft de kandidaat minder
dan drie interpunctiefouten, leidt dat niet tot aftrek.
2.6 Indien de kandidaat slechts één spelfout maakt in de hele samenvatting, leidt dat niet
tot aftrek. Maakt de kandidaat twee spelfouten, leidt dat tot aftrek van 1 scorepunt;
maakt de kandidaat meer dan 2 spelfouten, leidt dat, ongeacht het aantal spelfouten, tot
een maximale aftrek van 2 scorepunten. Woorden die bij herhaling op dezelfde manier
fout worden gespeld, hoeven slechts één keer als fout te worden meegeteld.
2.7 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken.

���� 4 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

���� Tekst 1 Het laatste taboe: Nederland is vol

1 � D

2 � A

Maximumscore 3
3 �� De kern van een goed antwoord moet zijn dat Nederland (als rijk land) elders ruimte

koopt om allerlei benodigdheden (als koffie, olie, hout, vis) te kunnen aanschaffen

Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 25 woorden

4 � B

5 � B

6 � D

Maximumscore 1
7 �� „Zo heeft … hoger geboortecijfer.”(regels 59–60)

Maximumscore 1
8 �� „De opvatting … breed gesteund.”(regels 63–65)

9 � A

10 � D

���� Tekst 2 De valkuil van de ’vol’-denkers

11 � D

Antwoorden Deel-
scores
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12 � B

13 � B

Maximumscore 4
14 �� De kern van een goed antwoord moet zijn dat de denkfout van Van Nederpelt is dat de

volte van Nederland komt door overbevolking in plaats van door toegenomen
ruimtebeslag / door de enorme welvaart

Indien:
De denkfout van Van Nederpelt is dat geboortebeperking het enig juiste middel is om de
’volte’ / overbevolking te bestrijden

Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 30 woorden

15 � D

���� Tekst 1 en 2

16 � A

Maximumscore 3
17 �� Van Nederpelt hanteert objectieve / absolute maatstaven en Trommelen subjectieve /

relatieve
of:
Van Nederpelt brengt overbevolking in verband met het beschikbare aantal vierkante
meters per individu en Trommelen verbindt overbevolking met economische
omstandigheden / de levensstandaard van het desbetreffende land

Indien slechts één visie wordt gegeven

Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 30 woorden

18 � B

19 � B

Maximumscore 3
20 �� In de visie van Trommelen is gezinsplanning in Nederland niet nodig, want in de nabije

toekomst zal de bevolking vanzelf in getal afnemen
of:
In de visie van Trommelen is gezinsplanning in Nederland niet nodig, want nu al worden
er te weinig baby’s geboren om de bevolking op het huidige peil te houden

Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 30 woorden

���� Tekst 3 Ongemakkelijke kwesties

In een goede samenvatting (maximumscore 23 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 21 tot en
met 26.

Maximumscore 1
(kenmerk)

21 �� Kenmerkend voor de westerse cultuur is cultuurrelativisme / zelfkritiek / tolerantie

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
(centrale stelling)

22 �� We zullen grenzen moeten stellen aan de relativering van onze eigen / westerse cultuur

Maximumscore 7
(argumenten)

23 �� 1 Relativisme op het terrein van moraal of recht zou het fundament van de hele
samenleving aantasten

2 De autonome waarde van het individu is een van de grondslagen van onze democratische
samenleving / grondwet

3 De autonome waarde van het individu vormt het uitgangspunt voor de (’universele’)
mensenrechten 

Maximumscore 4
(belangrijk probleem)

24 �� Door ons cultuurrelativisme en daaruit voortvloeiende tolerantie hebben we lange tijd
niet onder ogen willen zien dat sommige groepen immigranten/allochtonen uit niet-
westerse culturen/landen veel crimineler zijn dan andere groepen

Maximumscore 4
(standpunt t.a.v. dit probleem)

25 �� Immigranten uit niet-westerse landen / Marokkanen en Antillianen moeten worden
aangemoedigd criminogene elementen uit hun cultuur (hoe verklaarbaar ook) op te geven

Maximumscore 4
(redenering met de volgende denkstappen)

26 �� Als je hen niet aanmoedigt (die criminogene cultuurelementen op te geven) dan ben je
onder het mom van tolerantie onverschillig voor de ernstige maatschappelijke problemen
van allochtonen en dit is in strijd met ons principe van de autonome waarde van het
individu 

27 �� Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik1)

Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van de
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

Antwoorden Deel-
scores
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28 �� Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding1)

Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opgave is 0 punten.

Schematisch:
201 – 220: 0 scorepunten aftrek;
221 – 225: 2 scorepunten aftrek;
226 – 230: 4 scorepunten aftrek;
231 – 235: 6 scorepunten aftrek;
236 – 240: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV2 7

noot 1 Bij positie 27 en 28 van het ’Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 27 een 3. Indien er
geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

Einde
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Schrijf een opstel over één van de volgende onderwerpen. Bedenk zelf een titel als er bij de
opdracht geen genoemd is.

Sommigen denken dat het Nederlands verloren gaat. Enkele schrijvers voorspellen zelfs
dat binnen 50 jaar Engels de voertaal in Nederland zal zijn. In televisieprogramma’s
roepen jonge kinderen eerder ’shit’ of ’yes’ dan… ja, dan wat eigenlijk?
Toch blijkt in de nieuwste editie van de Van Dale slechts 10 procent van de nieuwe woorden
uit het Engels afkomstig te zijn. Daarnaast worden sommige woorden zoals ’e-mail’
inmiddels vervangen door Nederlandse tegenhangers, in het laatste geval door het woord
’schermpost’.
Wat denk jij? Zal het Nederlands in de toekomst verdwijnen?

1 ■ Schrijf een beschouwing over de toekomst van het Nederlands.

Universiteit en marktwerking
Volgens een aantal wetenschappers zou de universiteit zich meer moeten richten op de
eisen van de markt. Afgestudeerden zouden probleemloos moeten kunnen worden
ingezet op de arbeidsmarkt. De vraag is echter of wetenschap financieel-economisch of
maatschappelijk relevant moet zijn.
Waarmee zou de universiteit zich volgens jou bezig moeten houden? Dient de universiteit
rekening te houden met wat de markt vraagt of zou zij andere belangen moeten dienen?

2 ■ Schrijf een betoog over de relatie tussen universiteit en maatschappij.

Is zwijgen goud?
Volgens prof. dr. W. Wolters, die zich onder andere bezighoudt met de psychologische
gevolgen van jeugdtrauma’s, moeten de media zeer terughoudend zijn met berichtgeving
over ouders die hun kinderen doden. Publicatie zou een ongunstige uitwerking kunnen
hebben op andere ouders in kritieke gezinssituaties.
Datzelfde geldt voor andere negatieve gebeurtenissen en verschijnselen in de maatschappij,
zoals zinloos geweld en kinderporno.
Vind jij ook dat de media over bepaalde zaken zouden moeten zwijgen, omdat mensen op
verkeerde ideeën zouden kunnen worden gebracht?

3 ■ Schrijf een betoog over de rol van de media ten aanzien van informatievoorziening over
negatieve zaken in de maatschappij.

Economie en milieu: per definitie vijanden?
Volgens vele milieudeskundigen wordt de mogelijkheid om economische groei te
combineren met zorg voor het milieu schromelijk overschat. Met name de overheid heeft
wat dit betreft boter op het hoofd.
Gaan economische groei en zorg voor het milieu per definitie niet samen? Ken jij
voorbeelden waarbij economische groei hand in hand gaat met een schoon en duurzaam
milieu?

4 ■ Schrijf een betoog of een beschouwing over de relatie tussen economie en milieu.

Lesgeven – dat is meer iets voor vrouwen …
De groei van de studentenaantallen op de pabo en de lerarenopleiding wordt veroorzaakt
door de toestroom van vrouwelijke studenten. Zo was begin 2000 nog slechts 15 procent
van de eerstejaars aan de pabo van het mannelijke geslacht. Het vak leraar, zowel op de
basisschool als de middelbare school, lijkt dus een vrouwenberoep te worden. „Een echte
vent”, zo vertolkte een leerling zijn visie, „gaat toch niet voor de klas staan?”
Veel scholen vinden deze vervrouwelijking een slechte zaak, omdat de samenstelling van
het personeel eigenlijk een afspiegeling van de maatschappij zou moeten zijn.

5 ■ Schrijf een beschouwing over deze ontwikkeling in het onderwijs.

Voetbal is vooral een intelligent fysiek schaakspel tussen tweemaal elf spelers met drie
onafhankelijke waarnemers.
Stelling 1: Elektronische hulpmiddelen zouden kunnen voorkomen dat een scheidsrechter
foute beslissingen neemt en zouden zo het spel kunnen verheffen.
Stelling 2: Elektronische hulpmiddelen ter voorkoming van foute beslissingen van de
scheidsrechter zijn de zekerste manier om het voetbalspel om zeep te helpen.

6 ■ Schrijf een bijdrage over deze kwestie voor het blad van je voetbalclub.
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De oorlog verklaard
Oprukkende milities en vluchtelingen: beelden die ons uit de media bekend zijn. Onze
eigen Tweede Wereldoorlog leeft alleen nog voort in herinneringen, herdenkingen en
heroïsche verfilmingen, maar elders laaien steeds weer brandhaarden op. Wie kennis
neemt van de achtergronden, ziet de bekende patronen: historisch gegroeide en
onontwarbare kluwens van ontspoorde religieuze, etnische, economische en
nationalistische conflicten. Of het nu om burgeroorlogen gaat of om geldverslindende
conflicten tussen straatarme, van hulp afhankelijke landen, altijd zijn het de weerloze
burgers die er het meest onder lijden. Is de oorlog een noodlot, een onuitroeibare ziekte?

7 ■ Schrijf een beschouwing over het verschijnsel oorlog.

Normen en waarden
Scholen zouden zich meer bezig moeten houden met de overdracht van normen en
waarden. Die oproep klinkt geregeld uit de mond van ouders, politici en bestuurders. Men
zou zich kunnen afvragen of de overdracht van normen en waarden niet thuis in het gezin
dient plaats te vinden in plaats van op de scholen, waar docenten toch al klagen dat ze
zich te veel bezig moeten houden met zaken die meer met opvoeding dan met
kennisoverdracht te maken hebben.

8 ■ Schrijf een betoog over deze kwestie.

Kritiek op het functioneren van het koningshuis was in Nederland lange tijd taboe.
De laatste jaren klinken er echter steeds meer kritische geluiden. Sommigen menen dat
het koningshuis in een moderne democratie uitsluitend een representatieve functie heeft.
Anderen vragen zich zelfs af of er voor de monarchie nog wel een rol is weggelegd in een
volwassen democratie.

9 ■ Schrijf een beschouwing over de maatschappelijke functie en de toekomst van de
monarchie.

We keken elkaar aan. Maar de betekenis van de zojuist uitgesproken woorden vergrootte
slechts de afstand die sinds enkele dagen tussen ons bestond. Opnieuw was er niets gezegd.
En daarmee was alles gezegd.

10 ■ Schrijf een verhaal dat op bovenstaande wijze begint. Handhaaf het perspectief. Zorg
ervoor dat er ten minste twee flashbacks in het verhaal voorkomen. Kies voor een open
einde.

100019 1 3
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■■■■ Tekst 1 Waarom de toekomst ons niet nodig heeft

Het is voor het eerst in de geschiedenis van onze planeet dat een biologische soort
door eigen toedoen tot een gevaar voor zichzelf is geworden, evenals voor talloze andere
soorten. De huidige ontwikkeling van wetenschap en technologie doet het ergste vrezen:
veel wetenschappers en technologen blijken de gevolgen van hun uitvindingen nauwelijks
te beseffen. Gedreven door de alles overheersende dorst naar kennis hebben zij
onvoldoende oog voor het feit dat nieuwe, steeds machtiger technologieën een eigen
leven kunnen gaan leiden.

De technologieën van de 20ste eeuw die ten grondslag lagen aan de
massavernietigings- of ABC-wapens (Atomair, Biologisch en Chemisch) vormden een
ontzaglijke dreiging. Het bouwen van kernwapens vereiste nog de beschikking over
zeldzame grondstoffen en streng geheimgehouden informatie; voor de ontwikkeling van
biologische en chemische wapens waren grootschalige faciliteiten nodig. Maar de nieuwe,
21ste-eeuwse zogenoemde GNR-technologieën (Genetica, Nanotechnologie en Robotica1))
zijn zo krachtig dat er geheel nieuwe soorten ongelukken en vormen van misbruik uit
kunnen voortkomen. Het grootste gevaar is dat die ongelukken en dat misbruik voor het
eerst en ruimschoots binnen het bereik van individuen of kleine groepjes mensen komen.
Er zijn geen omvangrijke installaties of zeldzame grondstoffen voor nodig. Kennis volstaat
om ze te kunnen toepassen. En daarmee ontstaat de dreiging van vernietigingswapens,
waarvan de vernietigingskracht des te groter zal zijn doordat ze zichzelf verveelvoudigen.

Het is naar mijn mening niet overdreven te stellen dat thans een extreem kwaad tot
een hoge graad van perfectie wordt gebracht. De dreiging daarvan is groot doordat het
een verschrikkelijk machtsmiddel in handen legt van extremistische individuen. Nog
verder reikend in ieder geval dan de dreiging waartoe ABC-wapens regeringen in staat
stelden. Deze ontwikkeling zou ons zorgen moeten baren.

Maar zelfs als we deze GNR-technologieën met goede bedoelingen willen
toepassen, is het niet uitgesloten dat zich calamiteiten voordoen. De evidente
kwetsbaarheid en inefficiëntie van door mensen gecreëerde systemen zou ons allen aan
het denken moeten zetten; de kwetsbaarheid van de computersystemen die ik heb
gebouwd, heeft me in elk geval de nodige nederigheid bijgebracht. Tijdens de laatste
decennia heb ik me als computerdeskundige vooral beziggehouden met
computernetwerken, waarbij oncontroleerbare vermenigvuldiging kan optreden bij het
zenden en ontvangen van berichten. Maar al kan zo’n vermenigvuldiging hinderlijk zijn,
in het ergste geval legt deze slechts een computernetwerk lam.

In mijn werk heb ik van nabij de geldigheid van de wet van Moore2) mogen
ondervinden. Al sedert tientallen jaren voorspelt deze wet dat de capaciteit van
computerchips zich elke achttien maanden verdubbelt. Als deze ontwikkeling zich voortzet,
zijn onze machines over dertig jaar een miljoen keer zo krachtig als de huidige pc. Die
gigantische rekenkracht, gepaard aan vorderingen in de nanotechnologie en nieuwe
inzichten in de moleculaire genetica, zal het angstwekkende gevolg hebben dat men de
macht heeft in levensprocessen in te grijpen. Deze combinatie zal de mens in staat stellen
de wereld van de grond af opnieuw te ontwerpen – met alle heilzame of kwalijke gevolgen
van dien. De processen van zelfreproductie en evolutie, die voorheen aan de natuur waren
voorbehouden, zullen weldra behoren tot het domein van het menselijk streven.

Om welke toekomstmogelijkheden gaat het eigenlijk? Het ideaal van de robotica is
ten eerste dat intelligente machines ons werk uit handen zullen nemen, zodat wij onze tijd
vrij kunnen besteden. De vorderingen in de computertechniek lijken dat rond 2030
mogelijk te gaan maken. En als de intelligente robot er is, is het nog slechts een kleine 
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noot 1 Genetica: studie van de erfelijkheid, in het bijzonder van de erfelijke eigenschappen, de
genen.
Nanotechnologie: constructie van computers en motortjes op moleculair niveau. Nano
verwijst naar nanometer, een miljoenste van een millimeter.
Robotica: studie van automatisch opererende machines.

noot 2 Moore: Gordon Moore, medeoprichter van de computerfirma Intel, formuleerde zijn wet
in 1965.
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stap naar een generatie robots die zich al evoluerend kan kopiëren. Een ander ideaal is
dat we onszelf geleidelijk zullen vervangen door onze robottechnologie, dat we onszelf
nagenoeg onsterfelijk zullen maken door ons bewustzijn over te brengen naar het
robotlichaam. Maar stel dat wij kunnen worden ’gedownload’ door deze technologie, zou
onze menselijkheid dan niet teloor kunnen gaan? Onbekommerd geven we ons over aan
technische vernieuwingen, haast zonder te onderzoeken hoe het leven zal zijn in de
wereld die we met onze nieuwe technologieën aan het ontwikkelen zijn.

De 19de-eeuwse denker Thoreau zei: „Wij rijden niet met de trein, de trein rijdt met
ons”. Tegen deze al door Thoreau voorspelde ontwikkeling zullen we ons thans moeten
verzetten. Want de grote vraag luidt: wie is er de baas? We suizen de nieuwe eeuw in
zonder plan, zonder controle, zonder remmen. Zijn we al te ver doorgeschoten om nog
van koers te kunnen veranderen? Ik denk van niet, maar het point of no return nadert
snel. We hebben al onze eerste speelgoed-robotjes; de eerste commercieel verkrijgbare
genetische manipulatietechnieken en technische toepassingen op nanoformaat zijn in
ontwikkeling.

Toch ben ik ervan overtuigd dat er nog mogelijkheden zijn het tij te keren. Evenals
bij de beteugeling van de ABC-wapens ligt ook hier de sleutel van de oplossing in
’onthouding’. Het enige realistische alternatief dat ik zie, is: beperking van de ontwikkeling
van technologieën die te gevaarlijk zijn. Zelf blijf ik beroepshalve werken aan zo
betrouwbaar mogelijke software. Ik heb altijd gemeend dat ik door de betrouwbaarheid
van software te vergroten de wereld tot een veiliger, aangenamer oord zou maken; als ik
tot de tegenovergestelde overtuiging zou komen, zou ik me moreel verplicht voelen dat
werk te staken. Ik kan me inmiddels voorstellen dat zo’n dag ooit zal aanbreken.

Dit alles maakt me niet boos, maar op zijn minst ietwat melancholiek. Vooruitgang
zal voor mij voortaan een bitter bijsmaakje hebben.

naar: Bill Joy, Waarom de toekomst ons niet nodig heeft
De auteur is medeoprichter en wetenschappelijk hoofd van het computerbedrijf
Sun Microsystems en een van de ontwerpers van de programmeertaal Java, die van
belang is in de ontwikkeling van internet.
uit: NRC Handelsblad, 26 augustus 2000; de tekst is oorspronkelijk verschenen in het
Amerikaanse tijdschrift „Wired”

■■■■ Tekst 2 Frankenstein revisited

„Met hun Baconiaanse beheersing van de natuur zullen de mensen uiteindelijk
zichzelf nucleair opstoken, verbranden via het gat dat zij in de ozonlaag hebben geslagen,
oplossen in de zure regen, braden in het broeikaseffect, elkaar dooddrukken door hun
aantal, zichzelf ophangen aan de dubbele helix van het DNA, stikken in hun eigen asfalt.
De hel zal losbreken op aarde en de mensen zullen nog wel eens terugdenken aan onze
goede oude tijd toen zij nog naar ons luisterden.” Aan het woord is een engel die vanuit
de hemel commentaar geeft op de aardse ontwikkelingen die Harry Mulisch in
De ontdekking van de hemel beschrijft.

Sinds de bekende 17de-eeuwse onderzoeker Francis Bacon de mens uitriep tot
technisch heerser over de natuur hebben in onze cultuur de angsten voor de techniek
keer op keer ondergangsvisioenen opgeroepen. In het recente manifest Waarom de
toekomst ons niet nodig heeft van de vooraanstaande Amerikaanse computerdeskundige
Bill Joy zijn soortgelijke doemscenario’s aan de orde. Volgens Joy zouden nieuwe
technologieën al binnen enkele decennia de mensheid met de ondergang kunnen
bedreigen. Het manifest van Joy voegt zich naar een lange traditie van doemscenario’s
over de technologische mogelijkheden van de mensheid. Zelfs de impact van zijn
auteurschap maakt deel uit van deze technofobische traditie: als computerwetenschapper
en medeoprichter van een softwarebedrijf kan hij er niet van verdacht worden een
machinehater te zijn. Daarom zou zijn boodschap des te geloofwaardiger zijn.

Hoeveel waarheid bevatten de voorspellingen van Bill Joy over de drie sleutel-
technologieën van de komende eeuw? Geen natuurwetenschapper of technoloog blijkt
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het betoog van Joy als totale onzin af te doen. Er zijn er echter weinig die het geheel met
Joy eens zijn. De meesten onderkennen de gevaren die hij schetst, maar menen ook, dat
hij ze veel te zwaar aanzet. Bijvoorbeeld: we zouden ons met technische maatregelen
tegen de zichzelf reproducerende nanorobots kunnen beschermen. Ook de grote beloften
van bijvoorbeeld de nanotechnologie om ziekten te genezen en de gezondheid te
herstellen mogen we niet lichtvaardig opzij schuiven op grond van mogelijke gevaren.

In algemene zin kan er geen wetenschappelijk uitsluitsel gegeven worden over de
sombere toekomstvoorspellingen van Bill Joy. Zulke profetieën verdragen nu eenmaal
geen louter empirische wetenschappelijke discussie, omdat daarbij onherroepelijk emoties
en waardeoordelen meespelen. Daar komt bij, dat vage ondergangsvoorspellingen niet
weerlegd kunnen worden. Ze kunnen immers steeds naar een verdere toekomst worden
verschoven. En mocht een voorspelling door de feiten gelogenstraft worden, dan kan altijd
nog gesteld worden dat het ging om zogenaamde self denying prophecies: juist door tijdig
voor het gevaar te waarschuwen zouden mensen ertoe aangespoord worden om zich te
wapenen. Vergeleken met de optimist is de techniek-pessimist altijd een achtenswaardige
figuur die het beste met de mensheid voor heeft en die daarom – zeker in moreel opzicht –
nooit ongelijk lijkt te kunnen krijgen.

Joys voorspellingen vormen een even gesloten universum als de honderden literaire
en wetenschappelijke ondergangsprofetieën die onze cultuur nu al eeuwen overspoelen.
Achteraf doen die vaak absurd en overdreven aan; op het moment dat ze gelanceerd
worden, krijgen ze meestal het voordeel van de twijfel.

Zo is het hoofdargument van Joy allerminst nieuw, hoewel hij dat wel suggereert.
Het staat al centraal in de belangrijkste Europese mythe die de angst voor techniek
uitdrukt: het monster van Frankenstein. Het lijkt niet toevallig dat Joy nergens in zijn
betoog naar dit verhaal verwijst. Dan was namelijk duidelijk geworden dat de angst voor
zelfreproductie al het hoofdthema vormt van de beroemde, uit de Romantiek stammende
roman van Mary Shelley, Frankenstein or the modern Prometheus (1818). Het monster van
Frankenstein vraagt zijn hooggeleerde schepper Victor om een levensgezellin voor hem te
produceren. Aanvankelijk gaat Victor op dit verzoek in. Later bedenkt hij echter dat deze
monsters samen kinderen zouden kunnen voortbrengen.

Mijn betoog houdt allerminst in dat ik de maatschappelijke discussie over sturing
van technologie niet van het hoogste belang acht. Technologische ontwikkelingen hebben
grote gevolgen voor onze normen en waarden. Ze veranderen ons leven op velerlei vlak.
Hoe moeten we omgaan met de nieuwe wetenschappelijke kennis over het menselijk
genoom en de technische mogelijkheden die dit biedt, wat betekent de nanotechnologie
voor onze beleving van ziekte en gezondheid, hoeveel van onze menselijke kennis en
bekwaamheden kunnen we aan computersystemen delegeren?

Dit soort vragen zal de komende eeuw aan de orde blijven. Maar met een absolute
tweedeling tussen heil en ondergang schieten we niet veel op. Noch met de valse
tegenstelling waarin het betoog van Joy ons gevangen wenst te houden.

naar: Hans Achterhuis, Frankenstein revisited
De auteur is hoogleraar Systematische Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente.
Hij schreef onder andere De erfenis van de utopie (1998) en Politiek van goede
bedoelingen (1999).
uit: M. Magazine van NRC Handelsblad, 2 september 2000
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■■■■ Tekst 3 Liever de gifbeker

Over de universiteit en de markt

De Nederlandse universiteiten zijn al geruime tijd zo sterk in beweging dat het
beeld nauwelijks scherp te krijgen is. Toch is het mogelijk enige helderheid te scheppen
door dat schijnbaar chaotische gedoe te analyseren. De belangrijkste verandering is de
snelle toename van het aantal studenten, in gang gezet door de democratisering van de
late jaren zestig. Daarnaast werd de universitaire ivoren toren opengebroken ten gunste
van de democratisering van de hele samenleving; een beweging die later werd ingeperkt
tot het bedrijfsleven en andere markten van vraag en aanbod.

Toen het aantal studenten toenam, stegen de kosten, zodat er óf gezocht werd naar
mogelijkheden om te bezuinigen óf naar andere geldbronnen dan alleen die van de
overheid. Bezuiniging kwam meestal neer op verkorting van de studieduur en massificatie
van het onderwijs, terwijl de gestage uitbreiding van het door het bedrijfsleven
gefinancierde onderzoek, het niveau van het wetenschappelijk onderzoek allesbehalve ten
goede kwam. Want de markt is slechts geïnteresseerd in onderzoek dat liefst onmiddellijk
moet leiden tot praktisch toepasbare en vooral profijtelijke resultaten. Deze ontwikkelingen
hebben geleid tot een drastische daling van het niveau van het wetenschappelijke onderwijs
en onderzoek. Daarom is een pleidooi voor een ander wetenschapsbeleid hier op zijn plaats.

Natuurlijk valt de toename van het aantal studenten voor een kennisland als
Nederland zeer toe te juichen, omdat daarmee het kennispotentieel beter wordt benut.
De marktgerichtheid echter is op zijn minst dubieus te noemen en de verlaging van het
niveau is zonder meer verwerpelijk. De veronderstelde noodzaak van kostenbeheersing
en de – letterlijke – uitverkoop van wetenschappelijke kennis hebben geleid tot een
steeds grotere greep van overheid en bedrijfsleven, als belangrijkste financiers en
afnemers, op het reilen en zeilen van het universitaire onderzoek en onderwijs.

Dit alles komt onder meer tot uiting in de aanzienlijke uitbreiding van het op korte
termijn economisch profijtelijke onderwijs en onderzoek in opdracht van overheid en
bedrijfsleven, waarbij niet de wetenschappelijke kwaliteit voorop staat, maar het praktische
nut of het winstoogmerk. Wat het onderzoek betreft, één op de vier hoogleraren is
tegenwoordig bijzonder hoogleraar, benoemd en betaald door bedrijven en stichtingen;
deze krijgen zo een eigen leerstoel en dus invloed. Wetenschappelijke kennis is omgesmeed
tot een product, met input, output, toegevoegde waarde, efficiency en rendement, en de
universiteit tot een bedrijf, compleet met designmanagement en corporate identity, in
wezen niet te onderscheiden van een halvarine- of wasmiddelenfabriek. In laboratoria en
instituten hoort men bovendien knarsend woordgebruik als studievoortgangadministratie,
taakverdelingsoperatie en werktijdenregistratiesysteem.

Ook de inrichting van het onderwijs is in de greep geraakt van een marktgerichte
benadering. De studie is keer op keer geherprogrammeerd en geherstructureerd, zodat de
studiekosten voor de overheid even ingrijpend zijn gedaald als ze voor de studenten zijn
gestegen. Hoewel de studieduur is verkort en de inhoud is verschraald, is de kwaliteit van
het onderwijs volgens de reclameboodschap van de minister desalniettemin verbeterd.
Ook wordt tegenwoordig de laatste lastige tegenkracht, de inspraak van studenten en
medewerkers, uit de universiteiten gebannen. De universiteitsraden worden ontmanteld
en vervangen door raden van toezicht met een sterke vertegenwoordiging van
topmanagers uit het bedrijfsleven.

Het meest verontrustend echter is nog wel dat de universiteit door de gestage
uitbreiding van het marktgerichte onderzoek beroofd wordt van haar kritische functie die
het hart van de wetenschap uitmaakt, zoals de invloedrijke wetenschapstheoreticus Karl
Popper ons geleerd heeft. Exemplarisch is het geval van een fysicus die, als bijzonder
hoogleraar in dienst van een elektriciteitsbedrijf, beweerde dat kernreactoren wat
onveiliger zijn dan doorgaans wordt gesuggereerd. Dat kwam hem op een
publicatieverbod te staan, op straffe van ontslag. Datzelfde overkwam een geoloog die het
door hem aangetoonde verband tussen de aardbevingen in Noord-Holland en de
gasboringen van de NAM niet mocht publiceren.

De teloorgang van de kritische functie is in mijn ogen zo verontrustend, omdat de
autonomie en dus de kritische functie van de wetenschap essentieel zijn. Om dit duidelijk
te maken kan gewezen worden op het recente onderzoek van de Franse historicus
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Alain Renaut naar de gevolgen van het marktgerichte wetenschappelijk onderzoek voor
de samenleving. Rond 1800 werden de Franse universiteiten omgevormd tot Grandes
Écoles die zich uitsluitend bezig mochten houden met maatschappelijk toepasbaar
onderzoek. En terwijl het leger van Napoleon in 1806 het Pruisische leger nog
verpletterend kon verslaan, waren wetenschap en techniek in Frankrijk binnen 65 jaar
zover achtergebleven bij de rest van Europa, dat de Fransen de oorlog met het Duitsland
van de ’autonome’ Von Humboldt3)-universiteiten in 1870 kansloos verloren. Dat is niet
verwonderlijk, want uit de wetenschapsgeschiedenis blijkt dat vrijwel alle grote
ontdekkingen en uitvindingen niet zijn gedaan als resultaat van op overheid en
bedrijfsleven gerichte onderzoeksprogramma’s, maar toevallige vondsten zijn die in het
breed uitwaaierende onderzoek van autonome universiteiten aan het licht kwamen.
Kennelijk is de wetenschap het creatiefst, het productiefst én het best toepasbaar als het
onderzoek zich vrij in tijd en ruimte kan ontwikkelen.

Zo valt het op dat Nederlandse onderzoekers een (relatief groot) aandeel in de
natuurwetenschappelijke ontwikkelingen rond 1900 hebben gehad. In de periode van
1901 tot 1913 werden er maar liefst vijf Nobelprijzen uitgereikt aan Nederlandse schei- en
natuurkundigen: Van ’t Hoff, Lorentz, Zeeman, Van der Waals en Kamerlingh Onnes.
Recent heeft de historicus Bastiaan Willink aan dat verschijnsel een studie gewijd met
daarin een twintigtal portretten van vooraanstaande Nederlandse natuurwetenschappers
die hun onderzoek deden tussen 1870 en 1940.

Willink probeert onder meer te achterhalen wat de oorzaken van de toenmalige
wetenschappelijke bloei in Nederland zijn geweest, om daarmee de tegenwoordige
wetenschapsbeoefening een nieuwe impuls te geven. In dat kader gaat hij in op de rol die
de liberale politicus Thorbecke heeft gespeeld bij de opzet en de inrichting van het
universitair onderwijs in de negentiende eeuw. Thorbecke was door zijn juridische studie
in Duitsland goed op de hoogte van de opzet van de Von Humboldt-universiteit en heeft
die autonome benadering van academische vorming in Nederland geïntroduceerd. Hij was
ervan overtuigd dat handel en industrie meer baat zouden hebben bij fundamenteel
onderzoek dat niet zo op praktische toepasbaarheid was gericht als dat van de Franse
Grandes Écoles.

De resultaten van Renauts onderzoek naar de Grandes Écoles sluiten dus
wonderwel aan bij de bevindingen van Willink. In dit licht bezien moeten we de huidige
ontwikkeling van de Nederlandse universiteiten dramatisch noemen en het betreuren dat
politici en andere beleidsmakers hun geschiedenis niet kennen.

Als we lering trekken uit de hiervoor geschetste wetenschapsgeschiedenis, moeten
we pleiten voor een wetenschapsbeleid waarbij onderzoek en onderwijs door politiek en
bedrijfsleven zo vrij mogelijk worden gelaten. Toegepast onderzoek moet uiteraard ook
worden gedaan, zelfs in veel grotere mate, maar dat hoort eigenlijk thuis bij
beroepsopleidingen en bedrijven.

Dit roept de vraag op door wie dan die vrije wetenschap betaald moet worden. Dat is
eigenlijk een onzindelijke vraag in een samenleving die zo’n beetje alles aan die wetenschap
te danken heeft. Al onze productie-, transport-, communicatie- en verdedigingssystemen zijn
wetenschappelijk ontwikkeld en opgezet; onze gezondheidszorg, onze waterwerken, onze
verlichting en verwarming, onze noodzakelijke bestaansmiddelen en onze luxe-artikelen
hebben we aan de wetenschap te danken; onze regeringsfunctionarissen worden
wetenschappelijk begeleid, net als onze sportbeoefenaars en iedereen daartussenin. Van
iedere gulden die er in Nederland wordt verdiend, zijn minstens negen dubbeltjes te danken
aan de wetenschap en die situatie is niet tot stand gekomen door de wetenschap politiek en
economisch onder curatele te stellen.

Waar dit pleidooi op neerkomt, is dat de overheid het vrije wetenschappelijke
onderzoek zonder voorafgaande beperkingen moet financieren. Het toegepaste 
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noot 3 Wilhelm von Humboldt (1767–1835) is een Pruisisch geleerde, filosoof en staatsman. Hij is
de stichter van de Berlijnse universiteit in 1810. Deze universiteit heeft in de geest van zijn
opvattingen gestreefd naar de eenheid van theorie en onderzoek in combinatie met een
veelzijdige humanistische vorming van de studenten. In navolging daarvan zijn meerdere
universiteiten opgericht. De naar von Humboldt vernoemde universiteit heeft zeer veel
vermaarde wetenschappers opgeleid en voortgebracht onder wie Albert Einstein en
Max Planck.
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onderzoek is dan een kwestie van een op de marktwerking gebaseerde financiering door
overheid en bedrijfsleven.

Ter afsluiting nog dit. De grote ontdekking van het Griekse denken, de bakermat
van onze wetenschap, is die van de kritiek geweest: waarom is iets zoals het is en waarom
niet anders? Socrates, ooit de „de horzel op het luie paard van Athene” genoemd, heeft
met zijn aanhoudende waarom-vraag zoveel mensen geïrriteerd, dat hij tenslotte tot de
gifbeker werd veroordeeld. Maar het idee van de kritiek was geboren en heeft zich in onze
westerse cultuur een plaats verworven in het hart van de succesvolle wetenschap. En
precies dat is de kritische manier van denken die studenten zich op de universiteit eigen
zouden moeten maken om allerhande fundamenteel-wetenschappelijke en concreet-
maatschappelijke problemen op te kunnen lossen. Als de toekomst van de universiteit in
één zin moet worden samengevat, dan is het wel in deze: leer studenten en onderzoekers in
de eerste plaats kritisch te zijn en er nooit het zwijgen toe te doen. Dan liever de gifbeker.

naar: André Klukhuhn, Liever de gifbeker
uit: Ons Erfdeel, 99, nr. 1, jrg 42

De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil
nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de bronvermelding.
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen.
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Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
Tijdvak 2

Woensdag 20 juni
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Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te
behalen; het examen bestaat uit 20 vragen en
een samenvattingsopdracht.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje
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■■■■ Tekst 1 Waarom de toekomst ons niet nodig heeft

De tekst kan na de inleiding worden verdeeld in drie delen. Deze kunnen worden
voorzien van de volgende kopjes:
1 Gevaarlijke technologieën
2 De gevolgen
3 Wat te doen?

1p 1 ■ Met welke alinea begint deel 1 Gevaarlijke technologieën?

1p 2 ■ Met welke alinea begint deel 2 De gevolgen?

1p 3 ■ Met welke alinea begint deel 3 Wat te doen?

De auteur beschrijft het afschrikwekkende van de GNR-technologieën min of meer in
vergelijking met de ABC-wapens.
Hieronder staat een aantal essentiële kenmerken van die afschrikwekkende technologieën.
1 beschikbare kennis
2 complexe, collectieve productie
3 geheime informatie
4 individuele productie en reproductie
5 omvangrijke installaties
6 schaarse grondstoffen

1p 4 ■ Kies de combinatie van kenmerken die bij uitstek de GNR-technologie karakteriseert.
A 1 en 4
B 2 en 5
C 3 en 6
D 4 en 6

1p 5 ■ Tot welk type behoort de redenering die gegeven wordt in alinea 2?
Een redenering op basis van

A middel en doel
B oorzaak en gevolg
C overeenkomst of vergelijking
D voor- en nadelen

„Maar zelfs als we deze GNR-technologieën met goede bedoelingen willen toepassen, is
het niet uitgesloten dat zich calamiteiten voordoen.” (regels 25–26)

1p 6 ■ Welk argument gebruikt de auteur in alinea 5 ter ondersteuning van deze uitspraak?
A een argument berustend op feiten
B een argument berustend op gezag
C een argument berustend op intuïtie
D een argument berustend op vergelijking 

1p 7 ■ Welke zin geeft de hoofdstelling van de auteur het beste weer?
A We hebben het gevaar van massavernietigingswapens zwaar onderschat.
B We moeten afzien van de verdere ontwikkeling van ’gevaarlijke’ technologieën.
C We moeten meer onderzoek doen naar de gevolgen van technologische vernieuwingen

voor de lange termijn.
D Wetenschappers en technologen hebben onvoldoende oog voor de gevaren van GNR-

technologieën.

Waarom de toekomst ons niet nodig heeft (titel)
1p 8 ■ Waarom heeft de toekomst ons niet nodig?

Omdat
A de natuur uitstekend zonder de mens kan functioneren.
B de toekomst beheerst zal worden door de GNR-technologieën.
C extremistische individuen zich van de toekomst meester maken.
D mensvervangende robots zich in de toekomst zelf kunnen kopiëren.
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1p 9 ■ Op welk soort argumentatie berust deze tekst hoofdzakelijk?
argumentatie die gebaseerd is op

A feitelijke gegevens
B oorzaken en gevolgen
C veronderstellingen
D voorbeelden

■■■■ Tekst 2 Frankenstein revisited

1p 10 ■ Hoe ondersteunt het citaat van Harry Mulisch (zie regels 1–6) de visie van Achterhuis op
het betoog van Joy?

A Het draagt een onwetenschappelijk karakter.
B Het is buitensporig pessimistisch.
C Het sluit aan bij een literaire traditie van doemscenario’s.
D Het vormt een gesloten universum.

„Hoeveel waarheid bevatten de voorspellingen van Bill Joy over de drie sleutel-
technologieën van de komende eeuw?” (regels 20–21)

1p 11 ■ Welk antwoord geeft Achterhuis op deze vraag?
Het betoog van Joy

A draagt een onwetenschappelijk karakter.
B is feitelijk onjuist.
C is te ongenuanceerd.
D is vaag.

1p 12 ■ Citeer uit de alinea’s 2 tot en met 5 een zin waarin Achterhuis positieve mogelijkheden
van de nieuwe technologie noemt.

1p 13 ■ Op welk soort argumentatie berust het betoog hoofdzakelijk in het tekstgedeelte van de
alinea’s 2 tot en met 6?
Het betoog berust op argumentatie die gebaseerd is op

A feitelijke gegevens.
B oorzaken en gevolgen.
C overeenkomst of vergelijking.
D veronderstellingen.

1p 14 ■ Welke zin geeft de hoofdstelling van de tekst het beste weer?
A Joys sombere voorspellingen houden onvoldoende rekening met de positieve

mogelijkheden van de nieuwe technologieën.
B Joys voorspellingen bevatten wel een kern van waarheid, maar ze zijn zwaar overdreven.
C Joys voorspellingen dwingen weliswaar tot nadenken over de invloed van wetenschap en

technologie op ons denken en doen, maar zijn eenzijdig.
D Joys voorspellingen moeten vooral gezien worden in de lange traditie van

onheilsprofetieën.

1p 15 ■ Wat is bedoeld met de „valse tegenstelling” (regels 60–61)?
de tegenstelling tussen

A ABC-wapens en GNR-technologieën
B ’goede’ technologie en ’gevaarlijke’ technologie
C heil en ondergang
D stoppen of doorgaan met GNR-technologieën

3p 16 ■ Op welke wijze dient de titel Frankenstein Revisited geïnterpreteerd te worden? 
Gebruik maximaal 30 woorden.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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3p 17 ■ Op welk belangrijk door Joy gesignaleerd gevaar van de GNR-technologieën gaat
Achterhuis in het geheel niet in? 
Gebruik maximaal 20 woorden.

Beide auteurs besteden aandacht aan de gevaren van de nieuwe technologie, maar gaan
daar anders mee om.

1p 18 ■ Welke van onderstaande uitspraken geeft de visie van beide auteurs het beste weer?
A Joy houdt zich voornamelijk bezig met de robotica, Achterhuis met alle GNR-technieken.
B Joy signaleert alleen maar nadelen van de GNR-technologieën, Achterhuis voornamelijk

de mogelijkheden van deze technologie.
C Joy wil verregaande beperking van de ’nieuwe’ technologie, Achterhuis wil een breed

debat daarover.
D Joy wijst voornamelijk op de gevaren van de GNR-technologieën, Achterhuis op de

mogelijkheden ervan.

1p 19 ■ Welke tekst heeft de meeste overtuigingskracht?
A Die van Achterhuis, want hij wijst op de positieve gevolgen van de GNR-technologieën.
B Die van Joy, want hij weet de mogelijke gevaren van de GNR-technologieën aan te tonen.
C Die van Joy, want zijn ’onthoudings’-oplossing wordt passend beargumenteerd.
D Geen van beide, want ze baseren zich niet op feiten, maar grotendeels op

vooronderstellingen.

In De elektronische mens gaat Dirk van Delft in op de discussie tussen Bill Joy en Hans
Achterhuis. Een (enigszins bewerkt) fragment uit deze tekst luidt:

fragment ���������	
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���
(uit: NRC Handelsblad, 30 september 2000)

1p 20 ■ Citeer uit de alinea’s 2 tot en met 5 van tekst 2 de zin die in strijd is met de opvatting in
bovenstaand fragment.

■■■■ Tekst 3 Liever de gifbeker

20p 21 ■ Maak een goedlopende samenvatting van de tekst Liever de gifbeker in maximaal
150 woorden. Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de
oorspronkelijke tekst niet kent. Neem in je tekst op:
1 het gesignaleerde probleem;
2 de oorzaken van het probleem;
3 het belangrijkste gevolg van het probleem;
4 de inschatting van dit probleem door de auteur;
5 het voornaamste argument waarmee die inschatting onderbouwd wordt;
6 de voorgestelde oplossing.
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Correctievoorschrift VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
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Inzenden scores
Uiterlijk op 22 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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���� 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

���� 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 44 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

���� 3 Vakspecifieke regels 

Voor het vak Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) en Nederlands (nieuwe stijl) VWO
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Teksten met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt
toegekend.

2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van in
de opdracht gevraagde informatie-elementen. Het vakspecifieke deel van het
beoordelingsvoorschrift bestaat uit een lijst van informatie-elementen, voorzien van
gewogen scores. Gezien de hoge abstractiegraad van de tekst en de uiteenlopende
mogelijkheden om de inhoud te formuleren is het beoordelingsvoorschrift globaal van
opzet. Het wordt aan de examinatoren overgelaten om te beoordelen óf en in welke mate
de gevraagde inhoud in de samenvatting aanwezig is. Er zijn geen (deelscores voor)
gedeeltelijk goede antwoorden opgenomen, maar men dient voor tekorten in de
inhoudelijke weergave en gebrek aan samenhang scorepunten in mindering te brengen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden
op de inhoud, samenhang en formulering:

• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.

• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
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2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting bedraagt maximaal 20% van de te behalen score voor de samenvattings-
opgave. In het correctiemodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat.
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in
correct Nederlands. De aftrek vindt plaats in hele scorepunten.
2.4 Voor een fout in de zinsbouw of het gebruik van telegramstijl in plaats van een
volledige zin dient per fout steeds 1 scorepunt te worden afgetrokken.
2.5 Indien de kandidaat drie of meer interpunctiefouten maakt in de hele samenvatting,
dient daarvoor maximaal 1 scorepunt te worden afgetrokken. Heeft de kandidaat minder
dan drie interpunctiefouten, leidt dat niet tot aftrek.
2.6 Indien de kandidaat slechts één spelfout maakt in de hele samenvatting, leidt dat niet
tot aftrek. Maakt de kandidaat twee spelfouten, leidt dat tot aftrek van 1 scorepunt;
maakt de kandidaat meer dan 2 spelfouten, leidt dat, ongeacht het aantal spelfouten, tot
een maximale aftrek van 2 scorepunten. Woorden die bij herhaling op dezelfde manier
fout worden gespeld, hoeven slechts één keer als fout te worden meegeteld.
2.7 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken.

���� 4 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

���� Tekst 1 Waarom de toekomst ons niet nodig heeft

Maximumscore 1
1 �� alinea 2

Maximumscore 1
2 �� alinea 4

Maximumscore 1
3 �� alinea 8

4 � A

5 � C

6 � B

7 � B

8 � D

9 � C

���� Tekst 2 Frankenstein revisited

10 � C

11 � C

Maximumscore 1
12 �� „Ook de … mogelijke gevaren.” (regels 25–27)

Antwoorden Deel-
scores
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13 � C

14 � C

15 � B

Maximumscore 3
16 �� De kern van een goed antwoord moet zijn dat het doemscenario / de angst voor techniek

(in het manifest van Joy) al een lange traditie kent die teruggaat op het (bekende) werk
over Frankenstein (in de 19de eeuw)

Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 30 woorden

Maximumscore 3
17 �� De kern van een goed antwoord moet zijn dat de mogelijkheid bestaat dat individuen

(gewapend met specifieke kennis) gigantische catastrofes teweeg kunnen brengen

Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 20 woorden

18 � C

19 � D

Maximumscore 1
20 �� „Geen natuurwetenschapper … te doen.” (regels 21–22)

���� Tekst 3 Liever de gifbeker

In een goede samenvatting (maximumscore 20 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 21 tot en
met 26.

Maximumscore 2
(kern van het gesignaleerde probleem)

21 �� Er is sprake van een drastische daling van het niveau van het wetenschappelijke
onderwijs en onderzoek.

Maximumscore 4
(oorzaken van het probleem)

22 �� (Door toename van het aantal studenten)
• (werd) op universitair onderwijs bezuinigd
• (werd) het wetenschappelijk onderwijs marktgericht

Maximumscore 2
(belangrijkste gevolg van het probleem)

23 �� De wetenschap dreigt haar kritische functie te verliezen / heeft haar kritische functie
verloren.

Maximumscore 4
(inschatting van dit probleem)

24 �� De (autonomie en dus de) kritische functie van het wetenschappelijke onderzoek is (zijn)
essentieel en daarom is het verlies van de kritische functie funest.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5
(voornaamste argument ter onderbouwing)

25 �� Uit de wetenschapsgeschiedenis blijkt dat wetenschap en (daarmee de) maatschappij tot
bloei komen als de universiteiten vrij worden gelaten.

Maximumscore 3
(voorgestelde oplossing)

26 �� Het vrije wetenschappelijk onderzoek (en het daartoe opleidende onderwijs) moet(en)
onvoorwaardelijk worden gefinancierd door de overheid (i.t.t. het toegepaste onderzoek
dat wel gefinancierd kan worden op basis van marktwerking).

27 �� Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik1)

Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen
in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van de
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opgave is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

28 �� Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding1)

Voor de eerste overschrijding met 15 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opgave is 0 punten.

Schematisch:
151 – 165: 0 scorepunten aftrek;
166 – 170: 2 scorepunten aftrek;
171 – 175: 4 scorepunten aftrek;
176 – 180: 6 scorepunten aftrek;
181 – 185: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

Antwoorden Deel-
scores

100019 CV2 6

noot 1 Bij positie 27 en 28 van het ’Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 27 een 3. Indien er
geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

Einde

Pagina: 1043Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■

000007 1 Begin

Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 00
Tijdvak 1

Vrijdag 26 mei
9.00 –12.00 uur

N
ed

er
la

n
d

s 
st

el
o

p
d

ra
ch

t

Pagina: 1044Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Schrijf een opstel over één van de volgende onderwerpen. Bedenk zelf een titel als er bij de
opdracht geen genoemd is.

Polderbreed of wereldwijd?
Een ex-medewerker van de regionale televisiezender TV West hekelde onlangs in een
radio-interview de kneuterigheid van diverse regionale televisiezenders. Een dieptepunt
noemde hij een reportage over een boom die bijna (!) omviel op een huis. Volgens hem
wordt in Nederland veel te benepen gedacht en wordt het tijd voor een veel bredere
Europese, zelfs mondiale visie, of het nu over amusement, economie of woonomgeving
gaat.
De Nederlandse overheid wil graag internationale allure uitstralen en deel uitmaken van
de ’global village’, maar voor veel Nederlanders is dat een schrikbeeld. Ze willen zich
vooral identificeren met hun regio, hun directe leefomgeving. Voor hen is Den Haag al
ver weg, laat staan een internationaal instituut als de Europese Unie.

1 ■ Schrijf een betoog waarin je jouw keuze voor polderbreed of wereldwijd verdedigt.

Een bekend schilderij uit de Renaissance
van de schilder Botticelli heet De Laster.
Naast een fraaie dame die de schoonheid
voorstelt, staat de laster als een afzichtelijke,
in het zwart gehulde figuur. Kwaadspreken,
laster en roddel zijn altijd in een kwaad
daglicht gesteld.
Toch wordt er nog steeds geroddeld, zelfs
met overgave. Mensen ondervinden er
hinder van en voelen zich door dergelijke
praatjes bedreigd: „Waar rook is, is vuur.”

2 ■ Schrijf een beschouwing over het
verschijnsel ’roddel’.

De traanbuis
Al vrij jong leren wij onze emoties te beheersen; zeker van volwassenen wordt verwacht
dat ze zich niet zomaar laten gaan. Heel anders wordt het echter als iemand voor de
televisiecamera’s komt: dan lijken alle remmingen gemakkelijk te verdwijnen. Ontroerd
door het weerzien van oude bekenden of overweldigd door persoonlijk leed laten gasten
van televisieprogramma’s hun tranen de vrije loop.
Je hebt het zo langzamerhand helemaal gehad met deze programma’s en besluit een
ingezonden brief te schrijven voor de mediarubriek van een landelijk dagblad.

3 ■ Schrijf deze brief.
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De kinderwereld verdwenen?
Ongemerkt is er een einde gekomen aan de veilige en besloten wereld van het kind. Dat
is tenminste de opvatting van W. Koops, hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de VU
in Amsterdam. Vroeger kreeg een kind langzaam maar zeker toegang tot de wereld van
de volwassenen, tegenwoordig dringt die wereld zich op allerlei manieren aan hen op.
Jonge kinderen kunnen op televisie en Internet gemakkelijk en snel over alle informatie
beschikken die ook voor de volwassenen beschikbaar is. Zij kunnen bijvoorbeeld dezelfde
geweld- en seksscènes zien als volwassenen, zonder dat ze beschikken over passend
inzicht of ervaring. Ouders zijn onzeker geworden, omdat zij een deel van de controle
over de opvoeding hebben verloren. Bovendien vinden zij weinig houvast bij andere
ouders, die hun eigen normen en waarden hebben. Al deze veranderingen vragen volgens
Koops om een andere visie op opvoeding.
De Tsjechische onderzoeker Papoucek relativeert de problemen rond de opvoeding van
moderne kinderen. Ouders zouden meer moeten vertrouwen op hun eigen intuïtie,
intuitive parenting noemt hij dat. Zeker bij jonge kinderen kan dat een hoop zorgen en
problemen voorkomen. Bij oudere kinderen is dat wat ingewikkelder, want je kunt ze niet
van tv en Internet afhouden.
Volgens de Utrechtse pedagoog De Winter komt het erop aan op de hoogte te blijven van
wat ze zien en volgen: ernaast gaan zitten en praten over wat er op hen afkomt.

4 ■ Schrijf een beschouwing over opvoeden in deze tijd. Betrek daarbij je eigen ervaringen.

5 ■ Voetbal? Geen bal aan!

In haar column in NRC Handelsblad van 13 september 1999 poneert Liesbeth Koenen de
volgende stelling: „Kijk, dat we in dit land in het openbaar kunnen zeggen en schrijven wat
we vinden, is heel mooi en een groot goed, maar de vrijheid van meningsuiting moet
natuurlijk niet te ver gaan (…).”

6 ■ Schrijf een betoog waarin je de door Koenen geformuleerde stelling aanvalt dan wel
verdedigt.

Euthanasie lijkt maatschappelijk steeds meer geaccepteerd te worden en abortus is onder
bepaalde voorwaarden geen probleem meer. De vraag is hoe duidelijk de grenzen moeten
worden getrokken in kwesties van leven en dood. Is het bijvoorbeeld acceptabel, zoals
professor Drion bepleit, mensen zelf ’euthanasiepillen’ te verstrekken, zodat ze autonoom
kunnen besluiten hun leven te beëindigen? Mag een psychiater aan het doodsverlangen
van een patiënt tegemoetkomen of wordt hij geacht hem juist daarvan te ’genezen’? 
Sommige mensen vrezen dat uitzonderingen regel worden en dat vervolgens de daaruit
voortkomende praktijk de norm wordt. Moet de wetgever een strenge norm (blijven)
stellen en mensen tegen zichzelf in bescherming nemen? Kan er sprake zijn van
nuanceringen of loopt het dan uit de hand?

7 ■ Ga in een beschouwing in op de moeilijkheden en mogelijkheden van wetten, regels en
afspraken in kwesties rond leven en dood.

Botsende culturen?
De Nederlandse samenleving bestaat intussen uit een veelvoud van culturen die zich
steeds nadrukkelijker doen gelden. Het is nog maar de vraag of Nederland zich echt aan
het ontwikkelen is tot een geïntegreerde, multiculturele samenleving. Vooral in de grote
steden lijken zich diverse op zichzelf staande culturele en/of etnische groeperingen te
vormen. Wie wil praten over problematische verschillen tussen de Nederlandse cultuur en
allochtone culturen, belandt al snel in de taboesfeer van discriminatie.
Toch is er wel degelijk sprake van botsende culturen. Denk maar aan zaken die in de
Nederlandse cultuur heel wezenlijk zijn zoals de gelijkwaardigheid van mannen en
vrouwen of het verbod op de besnijdenis van meisjes. De extremen zijn doorgaans wel
duidelijk, maar er is zeker ook een scala van verschillen die veel moeilijker te beoordelen
zijn. Waar is tolerantie geboden en waar wordt een grens overschreden? Wat moeten
Nederlanders leren van anderen, wat moeten anderen leren van Nederlanders op de weg
naar een geïntegreerde, multiculturele Nederlandse samenleving?

8 ■ Schrijf een beschouwing over dit onderwerp.

Let op: de laatste opdrachten van dit examen staan op de volgende pagina.
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Wouter keek op zijn horloge en realiseerde zich dat het een heel bijzonder moment was:
23.45 uur op 31 december 1999. Zijn broer Rogier moest nu onderhand toch wel komen.
Zij zouden de jaarwisseling samen met hun vrienden en vriendinnen bij hem
doorbrengen. Uiterlijk half twaalf zouden ze er zijn. Eigenlijk niets voor Rogier om zich
niet aan de afspraak te houden.

9 ■ Schrijf een verhaal dat met de bovenstaande aanzet begint en dat is geschreven vanuit het
hij/zij perspectief. Verwerk in je verhaal een aantal flashbacks.

Het zwakke geslacht?
„Man, I feel like a woman!” zingt Shania Twain in haar razend populaire song. In de
bijbehorende clip evolueert ze van een man, stijf en deftig gekleed in zwart jacquet
inclusief hoge hoed, tot een soepele, attractieve dame in zwarte minirok. Trots, zelfbewust
en supervrouwelijk met haar weelderige, loshangende haar zou ze het prototype kunnen
zijn van de moderne jonge vrouw.
Hoe anders ziet het eruit voor jongens en mannen! Uit recent onderzoek is gebleken, dat
jongens qua ontwikkeling steeds grotere achterstanden oplopen. Ze trekken zich terug
achter hun pc met agressieve spelletjes of leggen hun contacten via internet-chatboxen.
Percentueel maken meer mannen en jongens zich schuldig aan crimineel gedrag en
drankmisbruik.
Is intussen de moderne man ’het zwakke geslacht’?

10 ■ Schrijf een betoog met jouw visie op het zwakke geslacht.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator.
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De
examinator past bij zijn beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van
scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 Bij de beoordeling van de samenvatting worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een teksteenheid is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn,
zijn niet geoorloofd.

2 De beoordeling van de samenvatting bestaat uit drie onderdelen:
• Het toekennen van scorepunten voor de inhoud, samenhang en formulering van de

samenvatting per teksteenheid. Een teksteenheid is een samenhangend onderdeel van de
tekst, bestaande uit een hoofdelement en een aantal daarbij behorende subelementen (zie
vakspecifieke scoringsregel 2).

• Het toepassen van een aftrekregeling voor tekorten in taalgebruik, taal- en
tekstconventies (zie vakspecifieke scoringsregel 3).

• Het toepassen van een aftrekregeling voor de overschrijding van het maximumaantal
woorden (zie vakspecifieke scoringsregel 4).

3 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat per teksteenheid toegekende aantal scorepunten, het aantal
aftrekpunten voor tekortkomingen in taalgebruik, taal- en tekstconventies en voor
overschrijding van het maximum aantal woorden en het totaal aantal scorepunten van
iedere kandidaat.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
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5 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels 

Voor het vak Nederlands samenvatting VWO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een tekststructuurschema,
waarin de teksteenheden zijn aangeduid. Dit schema representeert de gedachtegang van
de auteur en bestaat uit een reeks in schemataal geformuleerde informatie-elementen.
Het onderlinge verband tussen de informatie-elementen wordt met behulp van een
lijnstructuur zichtbaar gemaakt. De in het schema opgenomen informatie- elementen
geven de essentie van de tekst weer.

2 Bij het toekennen van het aantal punten per teksteenheid dient telkens gelet te worden
op de inhoud, samenhang en formulering van de samenvatting.

• Inhoud: voor de beoordeling van de inhoud van de samenvatting dient per teksteenheid
gelet te worden op de aanwezigheid van de informatie-elementen van de tekst, op een
juist onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, blijkend uit de afwezigheid van irrelevante
elementen. De informatie-elementen van de tekst dienen inhoudelijk correct te zijn
weergegeven.

• Samenhang: voor de beoordeling van de samenhang van de samenvatting dient gelet te 
worden op de samenhang binnen een teksteenheid en die tussen de teksteenheden onderling.
De door de auteur expliciet gelegde verbanden (door middel van verbindingswoorden of
andere woorden die een verband aanduiden) komen daarbij in de eerste plaats in
aanmerking. Deze expliciete verbanden zijn in het tekststructuurschema benoemd.
De impliciete relaties zijn niet in het schema opgenomen, maar komen wel voor
beoordeling in aanmerking, evenals de alinea-indeling als uitdrukking van de samenhang
van de samenvatting.

• Formulering: voor de beoordeling van de formulering dient gelet te worden op
zelfstandigheid en bondigheid van de samenvatting die, voor een lezer die de
uitgangstekst niet kent, begrijpelijk moet zijn.

3 Voor de beoordeling van het taalgebruik en van de tekstconventies van de samenvatting
geldt een aftrekregeling tot maximaal 20 scorepunten van de in totaal toegekende punten
voor de teksteenheden. Daarvoor dienen als volgt punten te worden afgetrokken:

• fouten in de zinsbouw, per fout 2 punten.
• spelfouten in de werkwoordsvormen, per fout 2 punten.
• spelfouten tegen de nieuwe spelling, per 3 fouten 1 punt.
• overige spelfouten, per fout 1 punt.
• duidelijke interpunctiefouten, per fout 1 punt.
• overige fouten in het taalgebruik, per fout 1 punt.
• niet/onjuist vermelden van auteur, 1 punt.
• niet/onjuist vermelden van titel, 1 punt.

4 Indien een kandidaat het in de opdracht genoemde maximumaantal woorden in ruime
mate overschrijdt, worden punten in mindering gebracht op de in totaal toegekende
punten voor de teksteenheden.
Daarbij geldt de volgende regeling:

• t/m 29 woorden overschrijding: 0 punten aftrekken van het toegekende aantal punten.
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• daarna per 10 woorden overschrijding: 3 punten aftrekken van het toegekende aantal
punten.
Toelichting: vanaf 530 woorden 3 punten aftrek; 536 woorden blijft 3 punten aftrek; vanaf
540 woorden 6 punten aftrek etc.

■■■■ 4 Tekststructuurschema 

Teksteenheid 1, informatie-element 1 en 2: maximumscore 10 punten.
Teksteenheid 2, informatie-element 3 tot en met 9: maximumscore 20 punten.
Teksteenheid 3, informatie-element 10 tot en met 15: maximumscore 25 punten.
Teksteenheid 4, informatie-element 16 tot en met 21: maximumscore 20 punten.
Teksteenheid 5, informatie-element 22 tot en met 25: maximumscore 15 punten.
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Schrijf een opstel over één van de volgende onderwerpen. Bedenk zelf een titel als er bij de
opdracht geen genoemd is.

Vergeleken met veel andere landen staat in Nederland de gezondheidszorg op een hoog
niveau. In principe zijn de medische voorzieningen voor alle inwoners van Nederland
toegankelijk, ongeacht hun inkomen of maatschappelijke status. Toch zijn er grenzen aan
de mogelijkheden. Niet alleen stijgen de kosten van medische ingrepen voortdurend, ook
zijn er voor sommige speciale voorzieningen lange wachtlijsten, bijvoorbeeld omdat de
kostbare apparatuur niet in elk ziekenhuis aanwezig is of omdat er te weinig
donororganen beschikbaar zijn.
In deze situatie zien sommigen aanleiding maatregelen te nemen tegen patiënten die
onnodige gezondheidsrisico’s hebben gelopen door hun levenswijze: ze roken of drinken
te veel, eten te vet, en nemen te weinig lichaamsbeweging. Mensen van wie aangetoond
kan worden dat ze zulke risico’s hebben genomen, zouden minder snel in aanmerking
moeten komen voor bepaalde operaties en behandelingen dan zij die ’gezond’ hebben
geleefd. Ook gaan er stemmen op om aan een aantoonbaar ongezonde manier van leven
consequenties te verbinden voor de hoogte van de ziektekostenpremies.
Wat vind jij hiervan? Mogen dit soort overwegingen een rol spelen in de gezondheidszorg
of doet dat afbreuk aan het principe dat iedereen recht heeft op evenveel medische zorg?

1 ■ Schrijf een betoog over dit onderwerp.

Later…
Je bent jong en je wilt wat. Eerst je diploma halen, dan een vervolgstudie en, ooit, een
baan. Ook al staat niet iedereen in het examenjaar er in dezelfde mate bij stil, toch zul je
vaak wel een beeld van je toekomstige beroep hebben. Voor de een blijft het bij
dagdromen over een bijzondere, avontuurlijke of veelbelovende carrière, terwijl een
ander zorgvuldig uitzoekt welke mogelijkheden er zijn. Bij dit alles spelen heel
verschillende motieven een rol. Zoek je zekerheid of juist vrijheid, wil je de technische of
de commerciële kant op? Voel je meer voor creatieve of verzorgende beroepen?
Hoe belangrijk is geld eigenlijk bij het denken over je toekomst?

2 ■ Schrijf een beschouwing waarin je ingaat op de overwegingen die een rol spelen bij de
keuze van je toekomstige beroep.

Tolerantie
Uit een onderzoek, verricht door het Instituut van Sociale en Economische Studies in de
Australische stad Melbourne, blijkt dat Nederland tot de ’topdrie’ van meest tolerante
landen ter wereld behoort.
Toch blijkt uit ander recent onderzoek bijvoorbeeld dat een grote meerderheid van de
scholieren homoseksualiteit afwijst. En in de praktijk laat tolerantie ten aanzien van
culturele minderheden vaak veel te wensen over.
Vind jij Nederland tolerant? Of is er volgens jou sprake van schijntolerantie? In welke
opzichten zou het anders moeten?

3 ■ Schrijf een beschouwing over deze vragen.

Omdat ik dat zeg
„Waarom moet ik …?”: de vraag van kinderen aan hun ouders als die iets van hen
verlangen wat ze eigenlijk niet graag doen. Vroeger volstond het simpele antwoord:
„Omdat ik dat zeg!” Nu onderhandelen ouders en kinderen vaak net zo lang, totdat er
een voor beide partijen bevredigend compromis uit de bus komt.
In zo’n ’onderhandelingshuishouding’ kan echter de balans ook te veel doorslaan naar het
kind, dat vervolgens net zo lang doordramt totdat het zijn zin krijgt.
Sommige pedagogen en psychologen vinden intussen dat er „eindelijk weer eens opgevoed
moet worden” en dat autoriteit bij het opvoeden absolute noodzaak is. Het ontbreken
daarvan zou de oorzaak vormen van het ongedisciplineerde en respectloze gedrag dat de
jeugd zou vertonen …
Hoe staat het met de opvoeding bij jou thuis? Is daar ook sprake van een
’onderhandelingshuishouding’? Ga jij het later ook zo doen? Waarom wel/niet?

4 ■ Schrijf een beschouwing waarin je ingaat op bovenstaande vragen.
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De dag 
Stralend weer was het, toen ik die morgen opstond. Ik keek door mijn slaapkamerraam
naar het lichtglooiend landschap van groene weilanden en goudgele korenvelden.
Goedgehumeurd, ja, zelfs opgewonden was ik.

5 ■ Schrijf een verhaal dat met deze aanzet begint. Houd de vertelwijze van de ik-verteller
aan. Zorg voor een niet-chronologische verhaalopbouw.

In westerse landen kan het publiek over een bijna niet te overziene stroom nieuws en
gegevens beschikken. Maar, er zijn beperkingen. Heel vaak zijn de gegevens
voorgeselecteerd door redacties, is de beeldvorming eenzijdig en soms zelfs
onbetrouwbaar. In tijden van oorlog krijgt de pers ook van westerse regeringen niet meer
dan kleine brokjes zorgvuldig uitgekozen informatie. Als er bij grote instellingen en
bedrijven iets mis gaat, nemen die snel het initiatief bij de berichtgeving en trekken de
voorlichting naar zich toe. In alle gevallen volgens hetzelfde recept: de persvoorlichter
leest voor en licht toe, de journalist luistert en noteert.
Is het onvermijdelijk dat wij ons op deze wijze een beeld van de werkelijkheid vormen?
Welke consequenties heeft een dergelijke beeldvorming voor de westerse samenlevingen?
Wat zou anders moeten en kunnen?

6 ■ Schrijf een beschouwing over de eenzijdige beeldvorming in de westerse samenleving en
de gevolgen daarvan.

Bijna tien jaar geleden liet de toenmalige minister van onderwijs, Ritzen, zich ontvallen
dat Engels op termijn steeds meer de voertaal in het hoger onderwijs zou worden. Ook in
het voortgezet onderwijs zou tweetalig onderwijs voor vwo en havo aanbevelenswaardig
zijn. Zijn opvolger, minister Hermans, heeft het belang ervan nogmaals onderstreept.
Uit een in Delft gehouden onderzoek is echter gebleken dat onderwijs in het Engels voor
een aanzienlijke terugval in leerresultaten kan zorgen. Ook het Genootschap Onze Taal
heeft zich al eerder in zijn maandblad Onze Taal kritisch en met zorg uitgelaten over het
bevorderen van Engels als voertaal in het onderwijs.
Jouw school heeft serieuze plannen het merendeel van het onderwijs in het Engels te
gaan geven. Je hebt kennis genomen van de pittige discussies op jouw school over de
voor- en nadelen van deze kwestie en besluit een ingezonden brief te sturen aan de
redactie van Onze Taal met daarin jouw standpunt over Engels als voertaal in het
voortgezet (en hoger) onderwijs.

7 ■ Schrijf deze brief.

Big Brother
In het najaar van 1999 volgden camera’s in het populaire televisie-experiment Big Brother
voortdurend een groep mensen die zich vrijwillig voor honderd dagen in een huis had
laten insluiten. Wetenschappelijke experimenten hadden al eerder uitgewezen dat mensen
onder ongewone omstandigheden heel anders reageren dan in het ’normale’ dagelijks
bestaan. In zo’n onnatuurlijke situatie komt het besef van normen en waarden onder druk
te staan. In het geval van Big Brother kwam daar nog een voor velen zeer bedenkelijk
aspect bij. De programmamakers bouwden in deze ’samenleving’ een tegenstrijdige en
volgens critici asociale kant in: de bewoners moesten om de zoveel tijd stemmen voor de
verwijdering van één van hen uit hun midden. De laatste overblijver wachtte een premie
van een kwart miljoen gulden.
Is het sociaal en ethisch gezien wel verantwoord om terwille van kijkcijfers en geld een
situatie te creëren waarin mensen zich, ook al is het vrijwillig, zo kunnen laten
meeslepen? Is het een goed idee om op deze manier aan de sensatiezucht van
televisiekijkers tegemoet te komen? Of zie je het eerder als een interessante poging om
de grenzen van het menselijk gedrag te verkennen?

8 ■ Schrijf een betoog over de ethische kanten van dit soort televisie-experimenten met
menselijk gedrag.

Let op: de laatste opdrachten van dit examen staan op de volgende pagina.
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De medische technieken waarmee bij een ongeboren kind kan worden vastgesteld of het
lijdt aan het zogenaamde Syndroom van Down (’mongolisme’), worden steeds verfijnder.
Uit de cijfers blijkt dat zwangere vrouwen veelal kiezen voor abortus provocatus, indien
gebleken is dat de foetus weliswaar levensvatbaar is maar ter wereld zal komen met de
bekende chromosomale aandoening. Het is niet ondenkbaar dat mensen met het
Syndroom van Down langzamerhand zullen uitsterven. Kennelijk stellen medische
technieken ons in staat te voorkomen dat er kinderen met dergelijke ’afwijkingen’
worden geboren. De vraag is of de samenleving zo’n ontwikkeling moet zien als een
verrijking of als een verarming.

9 ■ Schrijf een betoog over dit soort ontwikkelingen.

10 ■ Wat vind je er zelf van?
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator.
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De
examinator past bij zijn beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van
scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 Bij de beoordeling van de samenvatting worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een teksteenheid is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn,
zijn niet geoorloofd.

2 De beoordeling van de samenvatting bestaat uit drie onderdelen:
• Het toekennen van scorepunten voor de inhoud, samenhang en formulering van de

samenvatting per teksteenheid. Een teksteenheid is een samenhangend onderdeel van de
tekst, bestaande uit een hoofdelement en een aantal daarbij behorende subelementen
(zie vakspecifieke scoringsregel 2).

• Het toepassen van een aftrekregeling voor tekorten in taalgebruik, taal- en
tekstconventies (zie vakspecifieke scoringsregel 3).

• Het toepassen van een aftrekregeling voor de overschrijding van het maximumaantal
woorden (zie vakspecifieke scoringsregel 4).

3 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat per teksteenheid toegekende aantal scorepunten, het aantal
aftrekpunten voor tekortkomingen in taalgebruik, taal- en tekstconventies en voor
overschrijding van het maximum aantal woorden en het totaal aantal scorepunten van
iedere kandidaat.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
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5 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels 

Voor het vak Nederlands samenvatting VWO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een tekststructuurschema,
waarin de teksteenheden zijn aangeduid. Dit schema representeert de gedachtegang van
de auteur en bestaat uit een reeks in schemataal geformuleerde informatie-elementen.
Het onderlinge verband tussen de informatie-elementen wordt met behulp van een
lijnstructuur zichtbaar gemaakt. De in het schema opgenomen informatie- elementen
geven de essentie van de tekst weer.

2 Bij het toekennen van het aantal punten per teksteenheid dient telkens gelet te worden
op de inhoud, samenhang en formulering van de samenvatting.

• Inhoud: voor de beoordeling van de inhoud van de samenvatting dient per teksteenheid
gelet te worden op de aanwezigheid van de informatie-elementen van de tekst, op een
juist onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, blijkend uit de afwezigheid van irrelevante
elementen. De informatie-elementen van de tekst dienen inhoudelijk correct te zijn
weergegeven.

• Samenhang: voor de beoordeling van de samenhang van de samenvatting dient gelet te
worden op de samenhang binnen een teksteenheid en die tussen de teksteenheden onderling.
De door de auteur expliciet gelegde verbanden (door middel van verbindingswoorden of
andere woorden die een verband aanduiden) komen daarbij in de eerste plaats in
aanmerking. Deze expliciete verbanden zijn in het tekststructuurschema benoemd.
De impliciete relaties zijn niet in het schema opgenomen, maar komen wel voor
beoordeling in aanmerking, evenals de alinea-indeling als uitdrukking van de samenhang
van de samenvatting.

• Formulering: voor de beoordeling van de formulering dient gelet te worden op
zelfstandigheid en bondigheid van de samenvatting die, voor een lezer die de
uitgangstekst niet kent, begrijpelijk moet zijn.

3 Voor de beoordeling van het taalgebruik en van de tekstconventies van de samenvatting
geldt een aftrekregeling tot maximaal 20 scorepunten van de in totaal toegekende punten
voor de teksteenheden. Daarvoor dienen als volgt punten te worden afgetrokken:

• fouten in de zinsbouw, per fout 2 punten.
• spelfouten in de werkwoordsvormen, per fout 2 punten.
• spelfouten tegen de nieuwe spelling, per 3 fouten 1 punt.
• overige spelfouten, per fout 1 punt.
• duidelijke interpunctiefouten, per fout 1 punt.
• overige fouten in het taalgebruik, per fout 1 punt.
• niet/onjuist vermelden van auteur, 1 punt.
• niet/onjuist vermelden van titel, 1 punt.

4 Indien een kandidaat het in de opdracht genoemde maximumaantal woorden in ruime
mate overschrijdt, worden punten in mindering gebracht op de in totaal toegekende
punten voor de teksteenheden.
Daarbij geldt de volgende regeling:

• t/m 29 woorden overschrijding: 0 punten aftrekken van het toegekende aantal punten.
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• daarna per 10 woorden overschrijding: 3 punten aftrekken van het toegekende aantal
punten.
Toelichting: vanaf 530 woorden 3 punten aftrek; 536 woorden blijft 3 punten aftrek; vanaf
540 woorden 6 punten aftrek etc.

■■■■ 4 Tekststructuurschema 

Teksteenheid 1, informatie-element 1 tot en met 3: maximumscore 10 punten.
Teksteenheid 2, informatie-element 4 tot en met 9: maximumscore 20 punten.
Teksteenheid 3, informatie-element 10 tot en met 17: maximumscore 25 punten.
Teksteenheid 4, informatie-element 18 tot en met 25: maximumscore 35 punten.
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Schrijf een opstel over één van de volgende onderwerpen. Bedenk zelf een titel als er bij de
opdracht geen genoemd is.

In een recent onderzoek werd aan jongeren gevraagd hoe ze hun toekomst zien. Daarbij
moesten ze ook een beeld bedenken om hun levensperspectief te omschrijven. De
populairste omschrijving (gekozen door 27%) bleek te zijn: een weg met steeds nieuwe
splitsingen. In dit toekomstbeeld overheerst de gedachte dat je telkens weer beslissingen
zult moeten nemen die aan je leven een onvoorziene wending geven. Voor velen is de
toekomst blijkbaar geen vooraf bepaald traject.
Als jij over je leven nadenkt, ligt dan de nadruk op de onbekendheid van wat komen gaat
en de overvloed aan keuzemogelijkheden die je telkens weer zult hebben? Of zie je de
toekomst als iets wat je zoveel mogelijk moet en kunt plannen?

1 ■ Schrijf een beschouwing over de mate waarin je je toekomst kunt en wilt overzien.

Dat zoeken we op …
Tweehonderd Leidse eerstejaarsstudenten werden getest op hun algemene ontwikkeling.
Die bleek nogal mager: bijna de helft van de vragen over geschiedenis, politiek, religie en
wetenschap werd fout beantwoord. Max Havelaar was een koffiehandelaar die de Indische
bevolking uitbuitte. Met Pasen vieren we dat we eieren zoeken.
Er wordt steeds minder waarde gehecht aan feitenkennis. In onze informatiemaatschappij
is het beschikken over algemene ontwikkeling veel minder belangrijk geworden dan het
openstaan voor nieuwe informatie. We onderscheiden ons niet meer door foutloos Plato te
citeren, maar door flexibel te zijn en de nieuwste ontwikkelingen op te pikken. We zoeken
gewoon op Internet als we echt iets willen weten.

2 ■ Schrijf een betoog over de vraag of feitenkennis noodzakelijk is voor je algemene
ontwikkeling.

In de versnelling
In onze dynamische samenleving staat snelheid hoog genoteerd: de kostbare tijd moet zo
efficiënt mogelijk gebruikt worden. Computers en andere apparaten kunnen steeds meer
in minder tijd. Van snelheidsbeperkingen houden automobilisten niet. Nieuwe informatie
moet je snel verwerken, want binnenkort zijn de gegevens alweer achterhaald. Er lijkt aan
mogelijkheden tot ’versnelling’ geen eind te komen; wat onze apparaten over enkele
tientallen jaren presteren, kunnen we ons nu nog nauwelijks voorstellen.
Maar het is de vraag of mensen met zoveel snelheid gediend zijn. Er zijn immers grenzen
aan de hoeveelheid informatie die wij kunnen verwerken en aan een krachtige auto heb je
weinig als je in de file staat. Is alle investering in snelheid wel zinvol gezien het rendement?

3 ■ Schrijf een beschouwing over snelheid.

De mogelijkheden van transplantatie van organen zijn de laatste jaren alleen maar groter
geworden. Ondanks kostbare voorlichtingscampagnes is evenwel het aantal geregistreerde
donoren beslist niet toegenomen. In 1998 kwam er een nieuwe wet, de ’Wet op de
Orgaandonatie’. Op grond van die wet wordt aan iedere Nederlander van 18 jaar en ouder
gevraagd schriftelijk te verklaren aan welke mogelijkheid hij of zij de voorkeur geeft:
wel/niet donor worden of ervoor kiezen dat de beslissing daarover aan de nabestaanden
wordt overgelaten.
De poging van het departement van Volksgezondheid om de registratie van donoren te
bevorderen heeft echter weinig succes gehad. Uit de aarzeling van velen blijkt dat met een
regeling, hoe efficiënt ook, niet wordt bereikt dat Nederlanders massaal een
donorverklaring invullen. Er zijn nogal wat principiële en ethische vragen op te werpen bij
het stellen van deze daad.

4 ■ Schrijf een betoog over deze problematiek.
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Als het eindexamen voorgoed achter de rug is, neem je ook afscheid van de stapel
schoolboeken die je de laatste jaren zoveel uren hebben beziggehouden. Dat roept weinig
weemoed bij je op, temeer omdat je nogal kritisch staat tegenover sommige boeken die
jouw docenten hebben gekozen. Zo heb je nogal wat aan te merken op indeling, lay-out,
illustraties, taalgebruik, oefenstof en toegankelijkheid, om over het onhandige formaat van
sommige boeken maar te zwijgen.
Als lid van de leerlingenraad heb je al eens je bezwaren tegen bepaalde schoolboeken aan
de schoolleiding voorgelegd; zij wilde echter weinig ondernemen. Voor de Tweede Fase, de
vernieuwing van het onderwijs in de bovenbouw, zou elke sectie toch een nieuwe methode
moeten kiezen.
Nu de Tweede Fase in zicht komt, besluit je, mede namens de andere leden van de
leerlingenraad, een brief aan de docenten van jouw school te richten. Daarin probeer je de
docenten ervan te overtuigen dat ze bij de keuze van nieuwe boeken terdege rekening
moeten houden met degenen voor wie de boeken bedoeld zijn: de leerlingen. Je maakt
duidelijk waaraan een schoolboek moet voldoen, wil het ook in de ogen van leerlingen
bruikbaar zijn.

5 ■ Schrijf dit betoog in de vorm van een brief aan de docenten van jouw school.

Privacy?
Toen ’s lands grootste kruidenier de ’bonuskaart’ introduceerde, vulden bijna twee miljoen
klanten zonder protest de bijbehorende lijst met persoonlijke gegevens in, waardoor de
supermarktketen nog beter op de wensen van de klanten zou kunnen inspelen.
In de jaren zeventig zou zoiets stormen van protest hebben veroorzaakt. In die tijd leidde
een anonieme volkstelling al tot grote protestacties; velen moesten toen denken aan het
misbruik dat de Duitse bezetters in de oorlog van de bevolkingsregisters hadden gemaakt.
Tegenwoordig is men niet meer zo bang, hoewel sommigen de bonuskaart zien als inbreuk
op hun privacy. Niettemin beschikt het bedrijfsleven al over behoorlijk wat gegevens.
Ook de overheid weet steeds meer van ons af. Het koppelen van gecomputeriseerde
databanken – belasting, kinderbijslag, kentekenregistratie, verkeersboetes,
bevolkingsregister, studiebeurzen – is technisch geen probleem meer. Veel mensen vinden
het intussen terecht dat overheidsbestanden worden gekoppeld om fraude te bestrijden.

6 ■ Geef in een betoog jouw visie op de al vergevorderde ontwikkelingen op het terrein van
de persoonsregistratie.

Origineel
Iedereen kent ze wel: de mensen die altijd iets nieuws verzinnen, zich niets aantrekken van
trends maar zelf wel trendsetters zijn, ideeën lanceren waar een ander nooit op gekomen
zou zijn; vaak hebben ze ook een goed ontwikkeld gevoel voor humor. Kortom, originele
figuren. Sommigen van hen weten echter niet van ophouden en dan wordt hun gedrag
voor anderen nogal vermoeiend.
Originaliteit speelt een rol in de kunst, de wetenschap, de ontwikkeling van techniek, maar
ook in bijvoorbeeld het schoolleven.

7 ■ Schrijf een beschouwing over het verschijnsel originaliteit.

Stalking
Omstreeks 1990 dook in Amerika de term ’stalking’ op; inmiddels is het begrip ook tot de
Nederlandse media doorgedrongen. Stalking is het opzettelijk en herhaaldelijk
achtervolgen en lastigvallen van een persoon. ’Stalkers’ maken hun slachtoffer het leven
zuur, bijvoorbeeld door voortdurend op te bellen, rond het huis te hangen, ongevraagde
attenties te sturen, zelfs ook door bedreigingen te uiten.
De meeste stalkers zijn mannen en richten hun obsessie op iemand met wie ze vroeger een
relatie hebben gehad, al zijn er ook stalkers die zich aan een beroemd persoon opdringen.
Stalkers hebben moeite werkelijkheid van fantasie te onderscheiden.

8 ■ Schrijf een verhaal over iemand die door een stalker belaagd wordt. Kies voor een
personale vertelsituatie met een niet-chronologische structuur.

Let op: de laatste opdrachten van dit examen staan op de volgende pagina.
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Slechts weinigen hielden de ogen droog bij het zien van Titanic. In de nadagen van de
Koude Oorlog was het de speelfilm The Day After die het Amerikaanse publiek ervan
doordrong hoe desastreus een kernaanval kan zijn. Voor veel jongeren werd de holocaust
pas een begrip, toen ze de film Schindler’s List hadden gezien. Het drama van Joegoslavië
kun je pas ervaren bij het zien van de film Welcome to Sarajevo.
Waardoor heeft het medium film zo’n grote invloed op de kijker? Zijn het de kwaliteiten
van de acteurs, de spectaculaire trucages, is het dé mogelijkheid een historische
werkelijkheid tot leven te brengen, of …?

9 ■ Schrijf een beschouwing over de ’impact’ van film.

Dromen
Soms is het heerlijk om weg te dromen, weg van huiswerk of andere verplichtingen.
Dagdromen en luchtkastelen geven het dagelijks leven een beetje extra glans; zonder
dromen, zonder verbeeldingskracht en visie zou het leven schraler zijn. Ook zijn er grote
dromers geweest die tallozen met hun idealen hebben bezield.
Of zijn dromen toch bedrog? Moet je met beide benen op de grond staan en dromerijen
aan wereldvreemde figuren overlaten?

10 ■ Schrijf een beschouwing over dromen.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 Bij de beoordeling van de samenvatting worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een teksteenheid is.

2 De beoordeling van de samenvatting bestaat uit drie onderdelen:
• Het toekennen van scorepunten voor de inhoud, samenhang en formulering van de

samenvatting per teksteenheid. Een teksteenheid is een samenhangend onderdeel van de
tekst, bestaande uit een hoofdelement en een aantal daarbij behorende subelementen (zie
vakspecifieke scoringsregel 2).

• Het toepassen van een aftrekregeling voor tekorten in taalgebruik, taal- en
tekstconventies (zie vakspecifieke scoringsregel 3).

• Het toepassen van een aftrekregeling voor de overschrijding van het maximum aantal
woorden (zie vakspecifieke scoringsregel 4).

3 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat per teksteenheid toegekende aantal scorepunten, het aantal
aftrekpunten voor tekortkomingen in taalgebruik, taal- en tekstconventies en voor
overschrijding van het maximum aantal woorden en het totaal aantal scorepunten van
iedere kandidaat.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
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5 Voor deze toets kunnen maximaal 100 scorepunten worden behaald.
Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de teksteenheden toegekende scorepunten verminderd met de af te
trekken scorepunten voor taalgebruik en de overschrijding van het maximum aantal
woorden;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.

6 Het cijfer van dit onderdeel van het centraal examen wordt verkregen door het aantal
scorepunten te delen door het getal 10.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Nederlands samenvatting VWO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een
tekststructuurschema, waarin de teksteenheden zijn aangeduid. Dit schema representeert
de gedachtengang van de auteur en bestaat uit een reeks in schemataal geformuleerde
informatie-elementen. Het onderlinge verband tussen de informatie-elementen wordt met
behulp van een lijnstructuur zichtbaar gemaakt. De in het schema opgenomen informatie-
elementen geven de essentie van de tekst weer.

2 Bij het toekennen van het aantal punten per teksteenheid dient telkens gelet te worden
op de inhoud, samenhang en formulering van de samenvatting.

• Inhoud: voor de beoordeling van de inhoud van de samenvatting dient per teksteenheid
gelet te worden op de aanwezigheid van de informatie-elementen van de tekst, op een juist
onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, blijkend uit de afwezigheid van irrelevante
elementen. De informatie-elementen van de tekst dienen inhoudelijk correct te zijn
weergegeven.

• Samenhang: voor de beoordeling van de samenhang van de samenvatting dient gelet te
worden op de samenhang binnen een teksteenheid en die tussen de teksteenheden
onderling.
De door de auteur expliciet gelegde verbanden (door middel van verbindingswoorden of
andere woorden die een verband aanduiden) komen daarbij in de eerste plaats in
aanmerking. Deze expliciete verbanden zijn in het tekststructuurschema benoemd.
De impliciete relaties zijn niet in het schema opgenomen, maar komen wel voor
beoordeling in aanmerking, evenals de alinea- indeling als uitdrukking van de samenhang
van de samenvatting.

• Formulering: voor de beoordeling van de formulering dient gelet te worden op
zelfstandigheid en bondigheid van de samenvatting die, voor een lezer die de uitgangstekst
niet kent, begrijpelijk moet zijn.

3 Voor de beoordeling van het taalgebruik en van de tekstconventies van de samenvatting
geldt een aftrekregeling tot maximaal 20 scorepunten van de in totaal toegekende punten
voor de teksteenheden. Daarvoor dienen als volgt punten te worden afgetrokken:

• fouten in de zinsbouw, per fout 2 punten.
• spelfouten in de werkwoordsvormen, per fout 2 punten.
• spelfouten tegen de nieuwe spelling, per 4 fouten 1 punt
• overige spelfouten, per fout 1 punt.
• duidelijke interpunctiefouten, per fout 1 punt.
• overige fouten in het taalgebruik, per fout 1 punt.
• niet/onjuist vermelden van auteur, 1 punt.
• niet/onjuist vermelden van titel, 1 punt.
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4 Indien een kandidaat het in de opdracht genoemde maximumaantal woorden in ruime
mate overschrijdt, worden punten in mindering gebracht op de in totaal toegekende
punten voor de teksteenheden.
Daarbij geldt de volgende regeling:

• t/m 29 woorden overschrijding: 0 punten aftrekken van het toegekende aantal punten.
• daarna per 10 woorden overschrijding: 3 punten aftrekken van het toegekende aantal

punten.
Toelichting: vanaf 530 woorden 3 punten aftrek; 536 woorden blijft 3 punten aftrek; vanaf
540 woorden 6 punten aftrek etc.
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■■■■ 4 Tekststructuurschema

Teksteenheid 1, informatie-element 1 en 2: maximumscore 10 punten.
Teksteenheid 2, informatie-element 3 tot en met 7: maximumscore 20 punten.
Teksteenheid 3, informatie-element 8 tot en met 17: maximumscore 40 punten.
Teksteenheid 4, informatie-element 18 tot en met 21: maximumscore 20 punten.
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Schrijf een opstel over één van de volgende onderwerpen. Bedenk zelf een titel als er bij de
opdracht geen genoemd is.

Van onbesproken gedrag?
In de media is uitvoerig aandacht besteed aan de affaire tussen Bill Clinton en
Monica Lewinsky. Ook op het Binnenhof schijnen enkele politici het volgens intimi niet zo
nauw te nemen met de huwelijkstrouw.
Moet een hooggeplaatst persoon van onbesproken gedrag zijn? Of liever gezegd: moet
deze aan andere normen en waarden voldoen dan de ’gewone’ burger?
En als een hooggeplaatst persoon in moreel opzicht tekortschiet, moet hij dan uit zijn
ambt ontzet worden? Geldt dat te allen tijde, zelfs als hij in zijn werk goed functioneert?

1 ■ Schrijf een betoog waarin je aan de orde stelt of het privé-leven een factor mag zijn bij de
beoordeling van het functioneren van een (hooggeplaatst) persoon in zijn/haar beroep.
Probeer duidelijk de grenzen aan te geven tussen wat jij nog wél en wat jij niet te
verenigen vindt met een verantwoordelijke functie.

Allemaal het eeuwige leven
De ontwikkelingen in de medische wetenschap en de verbeterde levensomstandigheden
wijzen erop dat iedereen in de toekomst wellicht 150 jaar zou kunnen worden. Nu al is het
bereiken van de honderdjarige leeftijd in Nederland en andere westerse en niet-westerse
landen nauwelijks meer iets bijzonders.
Zou jij graag 150 jaar willen worden? Of zelfs nog ouder? Ben jij er blij mee als de medische
wetenschap in de toekomst zo geavanceerd is dat je wellicht twee eeuwwisselingen zou
kunnen meemaken? Of zou het leven dan op den duur zo saai worden dat je zou kunnen
gaan snakken naar een beëindiging ervan?

2 ■ Schrijf een beschouwing over de voor- en nadelen van de mogelijkheid dat de mens in de
toekomst door toedoen van de wetenschap en de verbeterde levensomstandigheden veel
langer leeft. Op naar de 150?

Tolerantie
Uit een onderzoek, verricht door het Instituut van Sociale en Economische Studies in de
Australische stad Melbourne, blijkt dat Nederland tot de top drie van meest tolerante
landen ter wereld behoort.
Toch blijkt uit ander recent onderzoek bijvoorbeeld dat een grote meerderheid van de
scholieren homoseksualiteit afwijst. En in de praktijk laat tolerantie ten aanzien van
culturele minderheden vaak veel te wensen over.
Vind jij Nederland tolerant? Of is er volgens jou sprake van schijntolerantie? In welke
opzichten zou het anders moeten?

3 ■ Schrijf een beschouwing over de vraag hoe tolerant ons land is. Besteed er ook aandacht
aan in welke opzichten het anders zou moeten of kunnen.

Popkunde
Volgens de eerste Nederlandse pop-professor, de cultuurfilosoof René Boomkens, kan het
belang van popmuziek voor de hedendaagse samenleving moeilijk overschat worden. Toen
in de jaren vijftig de rock-’n-roll ontstond, werd voor het eerst een cultuurvorm van de
lagere klassen aan de hogere lagen van de maatschappij doorgegeven. Intussen is het
revolutionaire er vanaf, de popmuziek is volwassen geworden, minder opwindend maar
wel diverser van inhoud en vorm. Volgens Boomkens wordt de studie van de popmuziek
gerechtvaardigd doordat die inzicht geeft in de ontwikkeling van leefstijlen en
smaakpatronen die jongeren gebruiken bij het vormen van hun identiteit.

4 ■ Schrijf een beschouwing over de invloed van popmuziek op leefstijlen voor jongeren en de
functie die popmuziek voor hen heeft; ga daarbij ook in op de vraag of wetenschappelijke
bestudering hiervan gewenst is.
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Sancties
Eerstejaarsstudenten in Leiden moeten met hun studie ophouden als ze te weinig
studiepunten halen: ’bindend studieadvies’. De invoering van deze maatregel blijkt een
duidelijk positieve invloed op de studieresultaten te hebben. Kennelijk lukt het beter om
aan verplichtingen te voldoen als er sancties op staan. Dat heb je in jouw schoolcarrière
misschien ook wel ondervonden. Docenten en ouders leggen veelal druk op jongeren, die
daaronder wel eens zuchten. Lukt het dan niet zonder de ’hulp’ van overhoringen,
controles of zelfs sancties? 
Volgens sommigen is een bepaalde mate van dwang noodzakelijk om leerlingen tot
presteren te brengen. Die zouden anders te gemakkelijk een keuze maken voor andere,
voor hen belangrijker zaken. Anderen zijn van mening dat het gangbare onderwijs juist
een slappe, onwillige houding kweekt door de leerlingen te veel onder controle te houden.
Zij vinden dat leerlingen in de hogere leerjaren juist zelfstandiger het studietempo moeten
bepalen.

5 ■ Schrijf een betoog over het belang ofwel de nutteloosheid van druk van buitenaf voor de
innerlijke motivatie.

Oud en afgedaan?
Onze samenleving kent sinds de ’vergrijzing’ een steeds grotere groep bejaarden. Al hebben
zij geen baan meer, meestal voelen ze zich beslist niet uitgerangeerd en ondernemen ze van
alles. Ook als ze daar te oud voor worden, zijn het dankzij hun langdurige levenservaring
vaak nog boeiende persoonlijkheden.
Heb jij veel te maken met bejaarde mensen, bijvoorbeeld in familiekring of bij jou in de
buurt? Waardeer je deze contacten of mijd je ze liever? Vind je ouderen lastig of zeurderig
of vind je het juist prettig om hun verhalen te horen?

6 ■ Schrijf een beschouwing over de rol van bejaarde mensen in de maatschappij als geheel en
in jouw leven in het bijzonder.

De terugtredende overheid: een asociale overheid?
Tot voor kort konden in Nederland zieken, werklozen en bejaarden zonder veel
problemen terugvallen op een stelsel van sociale voorzieningen. In vergelijking met de
meeste andere landen in Europa was dit een zeer uitgebreid ’vangnet’. De laatste jaren
heeft de overheid echter de neiging zich steeds meer terug te trekken en meer aan de
krachten in het maatschappelijke veld over te laten. Dit uitte zich niet alleen in een
toenemende privatisering van de overheidsbedrijven, maar ook in een minder royale
regeling van uitkeringen en vergoedingen.
Deze terughoudendheid werd onder andere ingegeven door het vermeend misbruik van
sociale voorzieningen en het verminderde percentage van de bevolking dat werkt. Toch
roept de houding van de overheid bij velen vragen op. Had er niet meer geïnvesteerd
kunnen worden in controle op misbruik in plaats van de uitkeringen terug te dringen? En
gaat het bezuinigen op sociale voorzieningen niet ten koste van de zwakkeren in de
samenleving? Volgens anderen echter kan de hedendaagse economie zich geen al te
kostbaar voorzieningenstelsel permitteren.
Hoe ’sociaal’ moet volgens jou de Nederlandse overheid zijn? Welke verantwoordelijkheid
hebben de burgers zelf?

7 ■ Schrijf een betoog over deze problematiek.

Grappenmakers
Wie kent ze niet: de Youp van ’t Heks in het klein. Ze hebben altijd wel een vondst paraat,
op elke opmerking hebben ze een komische repliek. Dankzij hen zijn pauzes leuk en
wordt het zelfs in de les wel eens grappig, want ook daar zijn ze niet op hun mondje
gevallen. Maar soms zijn ze irritant, want van ophouden hebben ze nog nooit gehoord.
Humor is er in soorten en maten, van ironie tot cynisme. Sommigen tonen een
onderkoelde vorm van humor, ze zeggen niet zoveel maar komen soms met onverwachte,
’droge’ opmerkingen uit de hoek. Of ze relativeren ook zichzelf: zelfspot. Anderen lachen
het hardst om eigen grappen, maar kunnen zélf niets hebben. En dan heb je sarcasme en
cynisme, soms gaat het zo ver dat mensen gekwetst worden.

8 ■ Schrijf over het verschijnsel humor een beschouwing waarin je laat merken welke
gradaties je onderscheidt en welke functie(s) jij aan humor toekent.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Het blad Jeugdcult is bestemd voor eerstejaarsstudenten en leerlingen van de bovenbouw
van havo en vwo. De redactie wil een themanummer maken over jongeren en politiek,
toegespitst op de vraag wat politiek voor jongeren kan betekenen; ook vraagt de redactie
zich af hoe de belangstelling voor politiek kan worden vergroot. Behalve enkele politici,
sociologen en activisten zoekt de redactie ook jongeren die bereid zijn hun gedachten over
dit onderwerp op papier te zetten. Daarom worden enkele scholen benaderd.
Jij besluit gehoor te geven aan deze oproep, want je kwam al snel tot de conclusie dat jij
over beide vragen van de redactie een duidelijk standpunt hebt.

9 ■ Schrijf dit artikel, waarin je jouw mening met argumenten onderbouwt.

Waarom kon ze niet kiezen? Dat was het nou juist: haar gevoel was in een permanente,
verbeten strijd met haar verstand gewikkeld.
Gewoon kiezen en ervoor gaan!
Alleen die kreet al: „Ervoor gaan!” Misschien moest ze iedereen laten stikken en eindelijk
doen wat ze allang wilde doen …

10 ■ Schrijf een verhaal dat met de bovenstaande zinnen begint. Het verhaal moet aan de
volgende eisen voldoen: het perspectief is personaal, maar je mag in het verhaal van
perspectief wisselen. Het tijdverloop is niet-chronologisch en de karaktertekening moet in
overeenstemming zijn met die van de verhaalaanzet.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 Bij de beoordeling van de samenvatting worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een teksteenheid is.

2 De beoordeling van de samenvatting bestaat uit drie onderdelen:
• Het toekennen van scorepunten voor de inhoud, samenhang en formulering van de

samenvatting per teksteenheid. Een teksteenheid is een samenhangend onderdeel van de
tekst, bestaande uit een hoofdelement en een aantal daarbij behorende subelementen (zie
vakspecifieke scoringsregel 2).

• Het toepassen van een aftrekregeling voor tekorten in taalgebruik, taal- en
tekstconventies (zie vakspecifieke scoringsregel 3).

• Het toepassen van een aftrekregeling voor de overschrijding van het maximumaantal
woorden (zie vakspecifieke scoringsregel 4).

3 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat per teksteenheid toegekende aantal scorepunten, het aantal
aftrekpunten voor tekortkomingen in taalgebruik, taal- en tekstconventies en voor
overschrijding van het maximum aantal woorden en het totaal aantal scorepunten van
iedere kandidaat.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
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5 Voor deze toets kunnen maximaal 100 scorepunten worden behaald.
Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de teksteenheden toegekende scorepunten verminderd met de af te
trekken scorepunten voor taalgebruik en de overschrijding van het maximum aantal
woorden;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.

6 Het cijfer van dit onderdeel van het centraal examen wordt verkregen door het aantal
scorepunten te delen door het getal 10.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Nederlands samenvatting VWO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een tekststructuurschema,
waarin de teksteenheden zijn aangeduid. Dit schema representeert de gedachtengang van
de auteur en bestaat uit een reeks in schemataal geformuleerde informatie-elementen. Het
onderlinge verband tussen de informatie-elementen wordt met behulp van een lijnstructuur
zichtbaar gemaakt. De in het schema opgenomen informatie- elementen geven de essentie
van de tekst weer.

2 Bij het toekennen van het aantal punten per teksteenheid dient telkens gelet te worden
op de inhoud, samenhang en formulering van de samenvatting.

• Inhoud: voor de beoordeling van de inhoud van de samenvatting dient per teksteenheid
gelet te worden op de aanwezigheid van de informatie-elementen van de tekst, op een juist
onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, blijkend uit de afwezigheid van irrelevante
elementen. De informatie-elementen van de tekst dienen inhoudelijk correct te zijn
weergegeven.

• Samenhang: voor de beoordeling van de samenhang van de samenvatting dient gelet te
worden op de samenhang binnen een teksteenheid en die tussen de teksteenheden
onderling.
De door de auteur expliciet gelegde verbanden (door middel van verbindingswoorden of
andere woorden die een verband aanduiden) komen daarbij in de eerste plaats in
aanmerking. Deze expliciete verbanden zijn in het tekststructuurschema benoemd.
De impliciete relaties zijn niet in het schema opgenomen, maar komen wel voor
beoordeling in aanmerking, evenals de alinea- indeling als uitdrukking van de samenhang
van de samenvatting.

• Formulering: voor de beoordeling van de formulering dient gelet te worden op
zelfstandigheid en bondigheid van de samenvatting die, voor een lezer die de uitgangstekst
niet kent, begrijpelijk moet zijn.

3 Voor de beoordeling van het taalgebruik en van de tekstconventies van de samenvatting
geldt een aftrekregeling tot maximaal 20 scorepunten van de in totaal toegekende punten
voor de teksteenheden. Daarvoor dienen als volgt punten te worden afgetrokken:

• fouten in de zinsbouw, per fout 2 punten.
• spelfouten in de werkwoordsvormen, per fout 2 punten.
• spelfouten tegen de nieuwe spelling, per 4 fouten 1 punt
• overige spelfouten, per fout 1 punt.
• duidelijke interpunctiefouten, per fout 1 punt.
• overige fouten in het taalgebruik, per fout 1 punt.
• niet/onjuist vermelden van auteur, 1 punt.
• niet/onjuist vermelden van titel, 1 punt.
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4 Indien een kandidaat het in de opdracht genoemde maximumaantal woorden in ruime
mate overschrijdt, worden punten in mindering gebracht op de in totaal toegekende
punten voor de teksteenheden.
Daarbij geldt de volgende regeling:

• t/m 29 woorden overschrijding: 0 punten aftrekken van het toegekende aantal punten.
• daarna per 10 woorden overschrijding: 3 punten aftrekken van het toegekende aantal

punten.
Toelichting: vanaf 530 woorden 3 punten aftrek; 536 woorden blijft 3 punten aftrek; vanaf
540 woorden 6 punten aftrek etc.
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■■■■ 4 Tekststructuurschema

Teksteenheid 1, informatie-element 1 tot en met 3: maximumscore 10 punten.
Teksteenheid 2, informatie-element 4 tot en met 13: maximumscore 40 punten.
Teksteenheid 3, informatie-element 14 tot en met 20: maximumscore 30 punten.
Teksteenheid 4, informatie-element 21 tot en met 23: maximumscore 10 punten.

9 00011 CV1 5

Einde

Pagina: 1077Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).




