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Beoordelingsmodel 

 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 

Tekst 1  ’t Is rot, maar vlees is zo lekker 

1 A 

2 A 

3 maximumscore 1 
1 

4 maximumscore 1 
4 

5 D 

Vraag Antwoord Scores 

6 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• (eerste verklaring:)

De mens wordt gestuurd door het lust-onlust-principe / de mens wil het 
fijn hebben en wel direct 1 

• (tweede verklaring:)
In een groot collectief stelt de mens persoonlijk belang boven 
algemeen belang 1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden 1 

Opmerking 
Als bij de eerste verklaring zijn genoemd: 
− De mens heeft de neiging om onprettige/lastige situaties te vermijden 
− Dat komt door de instinctenuitrusting van de mens 
− Vlees is voor mensen gewoon lekker 
dan hiervoor geen scorepunt toekennen. 

7 maximumscore 1 
klimaat, milieu, dierenwelzijn, derde wereld 

Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als alle vier genoemd zijn. 
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Vraag Antwoord Scores 

8 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Als de vee-industrie dicht bij de consument (zichtbaar) plaatsvindt,

heeft de mens veel meer besef van de nare gevolgen van de vee-
industrie 2 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 

9 B 

10 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
• Uit het citaat blijkt dat Witteman alleen tegen het eten van vlees uit de

bio-industrie/vee-industrie is 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 

11 C 

12 maximumscore 1 

2, 4 en 5 

Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als alle drie de nummers genoemd zijn. 

13 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Mensen hebben wel twijfels over hun vleesgebruik 1 
• maar die twijfels blijven op de achtergrond 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 

14 A 

15 C 

16 maximumscore 2 

• “Maar als je bereid bent meer te betalen voor een biefstukje afkomstig
van een koe die goed behandeld is, dan zal de vleesindustrie 
diervriendelijker worden.” 1 

• “Als consumenten een hogere kwaliteit van leven eisen, dan zullen
dieronvriendelijke meststallen een zwarte bladzijde worden in ons 
agrarische verleden.” 1 

Opmerking 
Als gegeven is “Woginrich ziet de vork dus als stempotlood.” 1 scorepunt 
toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

17 maximumscore 3 

De kern van een goed antwoord is: 
• De schrijver van tekstfragment 2 ziet als boodschap dat je geen vlees

uit de vleesindustrie moet eten 1 
• De schrijver van tekstfragment 3 ziet als boodschap dat je helemaal

geen vlees mag eten 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden 1 

18 C 

19 C 
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