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Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Bemoeiziek 
 

 1 B 
 

 2 B 
 

 3 maximumscore 2 
• Het is verstandig als het preventieve beleid berust op (harde) 

wetenschappelijke kennis (ter voorkoming van ziekten of onheil) 2 
 
gedeeltelijk goed  
• Als de mensen weten dat het beleid echt werkt (zie regels 31-34) 1 
 
Opmerkingen 
Wanneer in het antwoord voorbeelden zijn opgenomen, per voorbeeld een 
punt aftrekken. 
Wanneer het antwoord louter uit voorbeelden bestaat, geen punten 
toekennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores

4 maximumscore 2 
• Het is onverstandig als het beleid berust op een statistisch 

verband/correlatie van mogelijk te verwachten ziekten of onheil  2 
of 
• Het is onverstandig als het beleid niet berust op harde kennis over 

reële problemen 2 
 
gedeeltelijk goed  
• Het is onverstandig ter bestrijding van misstanden die er nog niet zijn / 

(of) misschien niet zullen komen (zie regels 59-65) 1 
 
Opmerkingen 
Wanneer in het antwoord voorbeelden zijn opgenomen, per voorbeeld een 
punt aftrekken. 
Wanneer het antwoord louter uit voorbeelden bestaat, geen punten 
toekennen. 
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 5 B 

 
 6 maximumscore 1 

“De correlaties zullen ongetwijfeld kloppen, maar het punt waar het om 
gaat, is dat iedereen, inclusief de overheid, die het beleid baseert op 
statistiek, het begrip correlatie verwart met oorzaak-gevolg.” (regels 99-
104) 
 
ook goed 
“Correlaties zeggen iets over kansen in de toekomst en dit is nog veel 
moeilijker te bevatten dan het punt dat een correlatie geen causaal 
verband aangeeft.” (regels 114-118) 
 

 7 D 
 

 8 C 
 

 9 D 
 

 10 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Nee, vrouwen die menen dat tijdens de zwangerschap geen 

gezondheidsrisico’s genomen mogen worden, zullen dit een 
onaanvaardbaar argument vinden 2 

of 
• Nee, vrouwen die een moreel/ethisch bezwaar hebben tegen het 

gebruik van mogelijk schadelijke genotsmiddelen tijdens de 
zwangerschap, zullen dit een onaanvaardbaar argument vinden 2 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1 

Vraag Antwoord Scores

11 B 
 

12 A 
 

13 B 
 

14 maximumscore 1 
alinea 6 
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 15 maximumscore 1 
alinea 10 
 

 16 maximumscore 1 
alinea 14 
 

 17 C 
 

 18 C 
 

 19 D 
 

 20 maximumscore 3 
• Het beleid is te massaal / te weinig gericht op een doelgroep / niet 

gericht op de lagere sociale klasse 1 
• De overheid pakt de problemen niet bij de kop / komt niet tot een 

praktische aanpak van problemen 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1 
 
Opmerkingen 
Wanneer in het antwoord voorbeelden zijn opgenomen, per voorbeeld een 
punt aftrekken. 
Wanneer het antwoord louter uit voorbeelden bestaat, geen punten 
toekennen. 
 

 21 E 
 

 22 maximumscore 3 
• De invloed van preventie op de gezondheid is minder duidelijk dan in 

fragment 1 wordt aangenomen 2 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag  Antwoord Scores

 23 maximumscore 2 
• Het kabinet gaat met “volwassenen” of “jeugdigen” in de omschrijving 

van zijn doelstellingen voorbij aan de echte risicogroepen / aan de 
sociale onderklasse waar de gezondheidsrisico’s groter zijn / aan de 
kansarmen waar de gezondheidsrisico’s groter zijn / Het kabinet is te 
breed in zijn benadering met “volwassenen”/“jeugdigen” 1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1 
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