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

www.examenstick.nl

1
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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.
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13

B

1

14

C

2

15

maximumscore 1
1 en 3

www.examenstick.nl

4

www.havovwo.nl

