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3 Antwoordmodel
Deelscores

Antwoorden

Tekst 1 Mar net wer stimme

1 

Maximumscore 2
PvdA (read), VVD (blau) en CDA (fyn)/ de trije grutte partijen (arbeidzje wer meiinoar op)
Maximumscore 2

2 

A

Indien antwoord B is gekozen

3 

1

Maximumscore 2
Dat se net yn debat woene oer wichtige saken.
Indien is geantwoord “Dat der neat te kiezen wie.”

4 

5 

6 

Maximumscore 3
drie van de volgende:
• Eartiids wie der yn Fryslân politike striid, no net
• Neffens de politisy wie de opkomst by de Steateferkiezings leech, neffens Jansma heech
• Der wiene wol ferkiezings, mar der wie neat te kiezen
• It is logysk dat de trije grutte partijen net mei-elkoar stride woene; it is ûnlogysk dat fan de
minsken ferge waard te stimmen
Maximumscore 2
Voorbeeld van een goed antwoord is (een van de volgende):
• Se wolle gjin gedonder.
• Se ha gjin ferlet fan demokrasy.
• Se fine de ferhâldingen sa wol goed.
• Se binne wol tefreden mei hoe’t it is.
Maximumscore 2
Froeger hiene de minsken idealen, no draait it om materialisme.
of
Minsken ha no in oare driuw as eartiids omdat it sa goed giet.
• Indien geantwoord “Foarhinne wiene der oare idealen.”
• Indien geantwoord “Der is frede en konsensus, mar it is saai”
• Indien geantwoord “It is saai, mar de minsken fine har der noflik ûnder”
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Maximumscore 3
7 

B

8 

Maximumscore 2
“De lju … noflik ûnder” (r.27).
As de hiele sin sitearre wurdt

1

Maximumscore
9 

10 

A

Maximumscore 2
alinea 2
Maximumscore 3

11  • PvdA

1

• Neffens Heldoorn moat it in bytsje griener (en in bytsje linkser) wurde (dus mear

fytskilometers en minder autokilometers)

2

Maximumscore 3
12  • Dy stelling kloppet

1

• Dat der mar sa’n bytsje feroaret, komt trochdat it bestjoer “him frijwraksele hat fan ‘e

demokrasy.” (r. 56)

13 

2

Maximumscore 2
It binne punten dêr’t gjin reboelje om komme kin/lytse feroarings.
As ynstee fan lytse feroarings dêr in foarbyld fan jûn wurdt lykas ‘doarpsbelangen’ of
‘boeresaken’

1

Maximumscore 2
14 

B

Maximumscore 3
15  • alinea 12

1
2

• één van de volgende:

-De oerdreaune spot yn “Eelke Lok yn trijedielich griis mei strik foar” (r. 66)
-“in stokâlde Jan van der Baan yn ‘e rolstoel” (r. 67)
-“om trije folsinnen út him te krijen” (r. 67-68)
-“dy’t de iene helte fan ‘e sjoggers net ferstiet,en de oare helte net begrypt” (r. 68-69)
• Indien is geantwoord: alinea 6, omdat dêr ‘op ’e steateleden spile’ wurdt; sy soene allinne

yn ’e polityk gean fanwege belang en ambysje

2

• Indien is geantwoord: alinea 7: Dêr wurde de deputearren der op oanfallen dat se yn it

foarste plak har baantsje hâlde wolle

2

• Indien is geantwoord: alinea 7: Dêr giet it oer de deputearren sels en net wêr’t se foar

steane
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Maximumscore 2
16 

B

Maximumscore 3
17  • alinea 9 (ek goed: alinea 8)

• Yn diel 1 giet it oer de tsjintwurdige sitewaasje, yn diel 2 oer de takomst

18 

Maximumscore 3
één van de volgende:
• Stek mear jim nekke út/soargje dat de echte demokrasy weromkomt.
• Hâld jim mear dwaande mei belangrike saken.
• Mear yn debat gean mei oare partijen.
• Se moatte net allinne út wêze op frede.
Indien is geantwoord “Politisy moatte de kiezers mear stimulearje om te stimmen”
Indien is geantwoord “soargje derfoar dat de polityk minder saai wurdt”

19 

Maximumscore 3
Allinne stimme wannear’t der wat te kiezen falt
Maximumscore 3

20 

C

Maximumscore 3
21 

C

Tekst 2 Bange fersekeringsmaatskippijen binne út op elk syn genenpaspoart

22 

Maximumscore 18
(ynhâld 12 punten; stavering en styl: 6 punten)
Stavering en styl
De kandidaat kriget foar stavering en styl 6 punten foarôf.
Foar elke flater in minpunt ôflûke (ien minpunt = –0,3).
Ynterpunksjeflaters net meirekkenje.
It totaal oantal punten foar stavering en styl moat ôfrûne wurde op hiele punten.
Minpunten by tefolle wurden:
81-85 wurden: –1 p
86-90 wurden: –2 p
91-95 wurden: –3 p
96-100 wurden: –4 p
ensfh.
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Ynhâld
Probleemstelling: Meie fersekeringsmaatskippijen in genenpaspoart (fan
kandidaatfersekerden) easkje?
Foar in goede omskriuwing fan de probleemstelling kinne 6 punten takend wurde.
Fierder kinne punten takend wurde oan elk fan de folgjende ynformaasje-eleminten (mei in
maksimum fan 6 punten totaal):
• de titel fan it stik en/of de boarnefermelding
• dat Fischer sprekt foar it Verbond van Verzekeraars
• dat neffens Fischer misbrûk ûntstiet as kandidaat-fersekeren beskikke oer har genetyske
gegevens en fersekeringsmaatskippijen net
• dat Verhey sprekt as bestjoerder út de fersekerings-wrâld
• dat Verhey gjin misbrûk ferwachtet, om’t aids ek net laat hat ta misbrûk fan
libbensfersekeringen
• dat Van Ommen sprekt as genetika-deskundige
• dat Van Ommen net bang is dat fersekeringsmaatskippijen it genenpaspoart misbrûke sille
en risikodragers útslute, want elkenien hat wol in ôfwiking
• dat Aarts sprekt as aktuaris
• dat neffens Aarts allinne minder solidariteit ûnder fersekeren liede kin ta hege premy’s of
útslutingen
• dat de oerheid de solidariteit ûnder fersekeren mei regeljouwing oerein hâlde moat
Foarbyld fan in útwurke gearfetting:
Bange fersekeringsmaatskippijen binne út op elk syn genenpaspoart
Ut de LC 9 oktober 1999
Meie fersekeringsmaatskippijen in genenpaspoart fan kandidaatfersekeren easkje?
Neffens Fischer, fan it Verbond van Verzekeraars, ûntstiet misbrûk as kandidaatfersekeren
beskikke oer har genetyske gegevens en fersekeringsmaatskippijen net.
Fersekeringsbestjoerder Verhey ferwachtet dat net: Aids hat ek net laat ta misbrûk fan
libbensfersekeringen.
Genetika-deskundige Van Ommen is net bang dat fersekeringsmaatskippijen it
genenpaspoart misbrûke sille en risikodragers útslute, want elkenien hat wol in ôfwiking.
Neffens aktuaris Aarts liedt allinne minder solidariteit ûnder fersekeren ta hege premy’s of
útslutingen.
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