
4 Beoordelingsmodel

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

Tekst 1 Nederland bestaat niet meer 

1 B

 2 C

 3 B

4 A

Antwoorden Deel- 

scores

Maximumscore 3 

5  De kern van een goed antwoord is: 

• Bolkestein meent dat er een (typisch) eigen Nederlandse cultuur bestaat,   1

• de auteur meent dat een (typisch) eigen Nederlandse cultuur een mythe is / ontkent dat deze 

bestaat  1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden  1

   Maximumscore 3 

6  De kern van een goed antwoord is: 

• Volgens cultuurnationalisten als Bolkestein zou de Nederlandse cultuur bedreigd worden 

door de komst van immigranten, terwijl er volgens Schnabel sprake is van een geringe 

invloed van de immigranten op de Nederlandse cultuur  2

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

7 A

8 C

9 A

 10 A

11 C
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Maximumscore 3 

12  De kern van een goed antwoord is: 

• (Veel) migranten voelen een sterke groepsbinding  1

• (Autochtone) Nederlanders individualiseren / zijn ontzuild  1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden  1

13 B

14 A

15 C

16 A

Maximumscore 3 

17  De kern van een goed antwoord is: 

• In de tekst Nederland bestaat niet meer wordt gesteld dat de Nederlandse identiteit / cultuur 

opgaat in een (economisch, politiek) transnationaal geheel / wordt het Nederlands (in 

wetenschap en literatuur) ondergeschikt gevonden aan het Engels   1

• In fragment 1 wordt het belang van culturele uitwisseling (tussen Nederland en andere 

culturen) (waarbij de eigen identiteit behouden kan blijven) benadrukt / wordt bepleit het 

Nederlands een (gelijkwaardige / volwaardige) rol te laten spelen in internationale 

betrekkingen  1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 45 woorden  1

Deel- 

scores

Maximumscore 1 

18  De kern van een goed antwoord is: 

Men kan niet onafhankelijk oordelen. / Kritisch inzicht gaat verloren. 

of  

De culturele erfenis verpietert. / De gedachtewereld van de mensen uit het verleden wordt 

niet langer gekend. 

Antwoorden 
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