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Deelscores

Antwoorden

Tekst 1 Hirnakrobaten
1 

D

2 

A

3 

Maximumscore 1
(mit) scheinbar(er) (Gedankenübertragung) (regel 35)

4 

Maximumscore 2
Hij wil dat mensen zich weer leren verbazen over schijnbaar alledaagse verschijnselen
waarachter grote prestaties van de hersenen schuilgaan. /
Dit is een voorbeeld van iets vanzelfsprekends / van iets waar mensen niet bij stilstaan maar
dat toch een grote prestatie van de hersenen vereist. /
Om aan te geven dat zoiets normaals eigenlijk spectaculair is (als je erover nadenkt).
Indien een antwoord slechts één van de vereiste elementen (zie hieronder) bevat
Indien: Hij wil mensen op een originele manier aan het denken zetten. (is te algemeen)
Opmerking
Het antwoord moet twee elementen bevatten: alledaagse handelingen waar je normaal niet
bij stilstaat en de complexiteit van de achterliggende hersenactiviteit.

5 

6 

,

Maximumscore 1
Om iets te kunnen onthouden. / Om creatief te leren denken.
Maximumscore 1
Tegenwoordig / In bedrijven / In het informatietijdperk worden (immers) mensen gevraagd
die zelfstandig / creatief kunnen denken (en de show oefent zulk denken).
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Tekst 2 Homepage/xipolis.net

7 

Maximumscore 1
Nee, (wel directe) toegang (via het internet) tot / online toegang tot (allerlei soorten)
naslagmateriaal.
Opmerking
Acceptabel: Nee, maar je kunt hier het Schülerwörterbuch (van Duden) wel raadplegen.
Tekst 3 Berlin braucht ein Museum

8 

Maximumscore 1
Het tentoonstellen van kunst uit de DDR / Oost-Duitsland in de Berliner Nationalgalerie / in
(een belangrijk museum in) West-Berlijn. /
Uit het samen exposeren van Oost- en West-Duitse kunst.
Opmerking
Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om het tentoonstellen van Oost-Duitse kunst in
West-Berlijn / West-Duitsland / het westen dan wel om het “samen” tentoonstellen van
kunst uit Oost- en West-Duitsland.

9 

10 

B

Maximumscore 1
De kern van het antwoord moet zijn: het Westen sluit zich af voor kunst uit de DDR.
Een antwoord als ‘Het westen stelt nauwelijks kunst uit Oost-Duitsland tentoon’ is dus
goed.
Opmerking
Als leerlingen een antwoord geven waarin het woord ,muur’ voorkomt, moet uitgelegd
worden om wat voor muur het gaat. Een antwoord als ,West-Duitsland richt een muur op
tussen oost en west’ is dus fout.

,
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11 

Deelscores

Maximumscore 1
De musea in het oosten moe(s)ten alleen dezelfde soort kunst als in West-Duitsland
exposeren. /
Het streven om de kunstmaatstaven van het Westen aan te leggen.
Opmerking
Acceptabel: Het alleen exposeren van kunst uit West-Duitsland.

12 

A

13 

C

14 

Maximumscore 2
1 Onjuist.
2 Juist.
3 Juist.
Indien drie antwoorden goed zijn
Indien twee antwoorden goed zijn
Indien één antwoord goed is

15 

16 

2
1
0

Maximumscore 1
Kunst uit de DDR moet in een eigen museum tentoongesteld worden.
Maximumscore 1
Er zullen nu ook werken van kunstenaars getoond worden van wie het werk ten tijde van de
DDR verboden was. /
Ook kunst uit de DDR die het regime onwelgevallig was, zou tentoongesteld (kunnen)
worden. /
Vroeger bepaalde de staat welke kunst tentoongesteld mocht worden.

17 

B

18 

Maximumscore 1
De kern van het antwoord moet zijn: de kunst uit de DDR is ook een onderdeel van de
Duitse (kunst)geschiedenis.
Tekst 4 Die Deutschen verreisen kürzer und billiger



19 

C

20 

A

21 

C

22 

D

23 

B

24 

B

25 

D

26 

C
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Tekst 5 Mehr Straftaten von Beamten und Politikern
27 

C

28 

B

Tekst 6 Genie ist machbar
29 

D

30 

D

31 

B

32 

Maximumscore 1
De kern van het antwoord moet zijn dat (bepaalde) zenuwbanen (vaste) verbindingen
aangaan / een netwerk vormen / aan elkaar geschakeld worden.

33 

D

34 

C

35 

Maximumscore 1
Om onze maatschappij zoveel mogelijk voordeel te laten trekken van deze talenten. /
Deze talenten / Ze zijn van groot belang voor onze maatschappij. /
Om het potentieel aan nieuwe intelligentie (voor onze maatschappij) (volledig) te benutten.
Indien: Deze talenten zijn van groot belang. (is onvolledig)

36 

37 

38 

0

A

Maximumscore 1
De hoogbegaafden staan (teveel) buiten de realiteit van de samenleving. /
De hoogbegaafden zijn onvoldoende sociaal geïntegreerd. /
In Frankrijk pakt men het vormen van de (intellectuele) elite verkeerd aan.
B

Tekst 7 Die mit dem Wolf fühlen
39 

Maximumscore 1
Ze moeten in hun oorspronkelijke vorm worden verteld / uitgebeeld.

40 

C

41 

Maximumscore 1
Mensen die sprookjes in afgezwakte vorm vertellen / uitbeelden.
(De makers van) „Kinderkanal“. /
(De mensen van de productiefirma) Greenlight. /
De makers van de tekenfilms.
Indien: (Kleine) kinderen

0

Opmerking
Acceptabel: De Münchner Produktionsfirma Greenlight. (Gebruik van het Duits is in dit
geval een formele kwestie en daarom acceptabel.)
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Tekst 8 Alb oder Traum
Maximumscore 2
42  • Nee.

• Hannes Binder heeft tekeningen van nachtmerries gemaakt.
• Urs Widmer heeft deze tekeningen beschreven / heeft er verhalen bij gemaakt.

Indien drie antwoordelementen goed
Indien twee antwoordelementen goed
Indien één antwoordelement goed

2
1
0

Tekst 9 Nachrichtendienst für Historiker

43 

Maximumscore 1
Karl-Wilhelm Fricke
Indien daarnaast een andere naam vermeld is

0

Opmerking
Acceptabel: Indien (alleen) de titel van zijn boek vermeld is.
Tekst 10 Der PS-Gipfel

44 

Maximumscore 3
Milberg: Mobilität ist … / Wir zeigen …
Zimmermann: Wir müssen … / Diese Strategie …
Hubbert: Ganz sicher … / Aber durch …
Indien drie van deze namen plus correct citaat vermeld zijn
Indien twee van deze namen plus correct citaat vermeld zijn
Indien één naam plus een correct citaat vermeld is



www.havovwo.nl

-5-

3
2
1

