Nederlands havo 2017-II
Vraag

Antwoord

Scores

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 Typically Nederlands
1

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• VU en TU kondigen aan dat de voertaal vanaf 2018 Engels zal zijn /
‘De Tilburgse collegevoorzitter … in deze beweging.’ (regels 20-27)
• Marianne Thieme hield een betoog in het Engels (voor de betogers in
het Maagdenhuis)

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
2

maximumscore 1
(alinea) 6

3

maximumscore 1
(alinea) 13
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maximumscore 5
De kern van een goed antwoord is:
standpunt: Meer Engels in Nederland kan nooit kwaad.

argument 1:
Het geeft toegang tot
verschillende soorten
kennis.

argument 2:
Er is een grote
afzetmarkt voor
eigen ideeën.

beoordeling argument 2:
Dat klinkt misschien te
marktconform.

argument 3:
Het dient de
emancipatie.

onderbouwing argument 3:
(Want) alleen door een
perfecte beheersing van
het Engels kan het
Amerikaanse
taalimperialisme/de
Amerikaanse
taaldominantie worden
bestreden.

per juist element, in de juiste relatie

1

Maximumlengte van het antwoord: 60 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
5

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
want het gaat om (de tegenstelling tussen) hogeropgeleide migranten die
geen Nederlands hoeven te leren en (veelal) lageropgeleide migranten die
wel Nederlands moeten leren / want terwijl (veelal) hogeropgeleiden geen
Nederlands hoeven te leren, moeten lageropgeleiden dat wel.
Opmerking
Als een van de tegenstellingen (hogeropgeleid - lageropgeleid of geen
Nederlands - wel Nederlands) ontbreekt maximaal 1 scorepunt toekennen.
Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Zowel allochtone werkzoekenden als Nederlandse academici / Beide
groepen beheersen de gewenste taal onvoldoende voor het (vinden
van) werk
• In beide gevallen moeten mensen zich aanpassen

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
7

8

maximumscore 2
• ‘Draaisma bijvoorbeeld vreest dat ook het voortgezet onderwijs
Engelstalig zal worden om zo beter aan te sluiten op de Nederlandse
universiteiten.’ (regels 115-119)
• ‘Hij legde uit dat vooral de kwaliteit van de geesteswetenschappen 1) te
lijden zal hebben onder de opgelegde omschakeling.’ (regels 122-125)

1
1

maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
vier van onderstaande:
− Een Nederlandse docent die in het Engels uitlegt, doet dat
summierder.
− Een Nederlandse docent die in het Engels uitlegt, spreekt zo’n twintig
procent langzamer dan normaal.
− In het Engels denken Nederlandse studenten minder goed dan in hun
moedertaal.
− Er gaan door het rudimentaire Engels in werkgroepen veel nuances
verloren.
− We ontzeggen buitenlandse studenten de Nederlandse denktraditie.
per juiste verklaring

1

Opmerking
fout: Het aantal cursisten dat zakt, neemt toe.
Maximumlengte van het antwoord: 60 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
9

D

1

10

B

1

11

D

1

12

A

1
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13

B

1

14

C

2

15

maximumscore 1
1 en 3

Tekst 2 De wilskrachtige is een gewoontedier
16

A

1

17

maximumscore 1
(alinea) 6

18

maximumscore 1
(alinea) 11

19

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Wilskrachtige mensen kiezen vaker het verstandige alternatief /
beheersen zich vaker
• (en) doen dat sneller / twijfelen veel korter over hun keuze / nemen
sneller een besluit

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
20

A

1

21

B

1

22

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Kies één doel tegelijk
• Train je wilskracht
• Bouw routines op / Ontwikkel nieuwe gewoontes

1
1
1

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Het kost weinig moeite om verleidingen te weerstaan
• Ze kunnen innerlijke conflicten omzeilen (met routines)
• Hun wilskracht blijft beschikbaar voor noodgevallen / Hun tankje
wilskracht blijft gevuld voor noodgevallen

1
1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
24

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Wilskrachtige mensen hoeven geen impulsen te onderdrukken, want ze
voelen die niet.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

25

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Doordat mensen al hun wilskracht in het bereiken van andere dingen
stoppen (zoals zakelijke succes) / Doordat er veel wilskracht wordt
gebruikt voor andere zaken (zoals zakelijk succes)
• lukt het niet meer om de wilskracht in te zetten (om af te vallen / om
minder/gezonder te eten) / raakt de wilskracht (om af te vallen / om
minder/gezonder te eten) op

1

1

Opmerking
Goed voor 2 scorepunten:
Er is sprake van egodepletie.
Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
26

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Je moet je eerst bewust zijn van ongewenst gedrag.
Opmerking
Fout: Het gaat om bewustwording.
Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

27

A

1

28

A

1
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Tekst 3 Ban de barbecue uit Vondelpark
29

D

1

30

maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
hoofdstandpunt

Er moet een barbecueverbod komen in het Vondelpark.

argument

Er ontstaat schade aan plant en dier.

argument

Veel andere bezoekers hebben last van de barbecueënde
mensen / kunnen niet meer genieten.

argument

Er blijft te veel afval achter.

per juist element, in de juiste relatie

1

Opmerking
De argumenten mogen in een andere volgorde staan.
Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
31

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het is geen symboolpolitiek want de handhaving van het verbod is geen
probleem / want de maatregel kan makkelijk uitgevoerd worden.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

Tekst 4 Samen het park opruimen is een beter idee
32

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Er moet geen barbecueverbod komen in het Vondelpark. / Barbecueën
moet toegestaan blijven in het Vondelpark.
Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
• Persoonlijke aanval: er wordt door die vragen gesuggereerd dat de
vereniging oneerlijk is / er wordt beweerd dat de vereniging
gefrustreerd is over de laksheid van de gemeente
• Vertekenen van het standpunt: het standpunt van de vereniging over
het afval van de barbecueërs wordt veranderd in een algemeen
afvalprobleem

2

2

Opmerking
Alleen scorepunten toekennen als de drogreden genoemd is en de uitleg
bij deze drogreden past.
Maximumlengte van het antwoord per drogreden: 35 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
34

D
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Overkoepelende vragen bij tekst 3 en 4
35

maximumscore 1
‘Op een drukke dag zal naar schatting drie tot vijf procent van de
bezoekers barbecueën’ (tekst 4, regels 4-6)

36

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
(De twee nuanceringen zijn:)
• Een groot deel van de barbecueërs ruimt zijn eigen rommel op
• Het afvalprobleem wordt niet alleen veroorzaakt door de barbecueërs

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

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.
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