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Antwoord

Scores

Tekst 3 Woningnood
24

maximumscore 1
(alinea) 5

25

maximumscore 1
(alinea) 8

26

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Vroeger hield men de gemeenschap (als geheel) verantwoordelijk voor
de kwaliteit van het leven / had de gemeenschap (als geheel) de
zorgplicht (ten aanzien van burgers)
• Nu houdt men de familie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
leven / heeft de familie zorgplicht / ligt de verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van het leven in het privédomein

1

1

Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
27

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
− Je bent nooit alleen (als kind of puber).
− Er wordt altijd voor planten en dieren gezorgd.
− Er wordt opgepast.
− Grootouders kunnen (tot hun dood) thuis bij familie blijven.
indien vier juist
indien drie juist
indien minder dan drie juist

2
1
0

Beoordeel de spelling en grammatica.
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maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
periode

situatie

oorzaak

voor de Tweede
Wereldoorlog /
vroeger

Meerdere generaties
wonen onder een dak.

praktische
omstandigheden /
economisch voordeel /
materiële en fysieke
overleving

na de Tweede
Wereldoorlog / later

De oudere generatie
woont op zichzelf. /
Generaties leven
gescheiden van
elkaar.

wederopbouw / De
overheid stimuleert de
bouw van
bejaardenoorden.

indien
indien
indien
indien

vijf elementen juist
vier elementen juist
drie elementen juist
minder dan drie elementen juist

3
2
1
0

Beoordeel de spelling.
29

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Oudere ouders / Ouders van een zekere leeftijd werden gestimuleerd
naar een bejaardenoord te verhuizen
• Daardoor had de middengeneratie haar handen vrij
• om de industrialisatie en economische groei te dienen

1
1
1

Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
30

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is (drie van de volgende):
− Er zijn lange wachtlijsten (voor een betaalbaar huurhuis).
− De grootte van het huis past niet (bij de (gezins)situatie).
− Er is behoefte aan wederzijdse hulp (die er anders niet altijd zou zijn).
− Op jezelf / Zelfstandig wonen is (relatief) duur.
per juist element

1

Opmerking
Voordelen uit alinea 7 niet goed rekenen.
Beoordeel de spelling en grammatica.
www.examenstick.nl
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maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De familie krijgt steeds meer zorgplicht (in een afbrokkelende
verzorgingsstaat) / Ouderen krijgen minder hulp van overheidswege
• Het wonen in een driegeneratiehuis maakt het makkelijker voor
elkaar/ouderen te zorgen

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
32

B
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