
4 Beoordelingsmodel 

A

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

Tekst 1 Intellectuele pleinvrees 

1 C

ntwoorden Deel-
scores

2 A

3 A

4 B

5 B

6 D

Maximumscore 1 
7  alinea 5  

Maximumscore 1 
8  alinea 8 

Maximumscore 1 
9  alinea 12 

Maximumscore 1 
10  alinea 17 

11 C

Maximumscore 1 
12  De kern van een goed antwoord is: 

Zij menen dat alleen intellectuelen kunnen bepalen wat het beste voor het volk is / zij 
menen dat het volk blind/dom is / niet zelf kan bepalen wat goed voor het volk is. 

of

Zij beschouwen zichzelf als zieners met het alleenrecht op de waarheid en daarom op de 
macht.

Maximumscore 1 
13  “Dat maakt hen namelijk overbodig.” (regels 109-110) 

Maximumscore 2 
14  De kern van een goed antwoord is: 

Deze bewegingen zijn anti-democratisch. 

Indien: Deze bewegingen zijn kortzichtig / hebben geen oog voor marktwerking 1
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A

Maximumscore 6 
15  De kern van een goed antwoord is: 

Deugden Verklaring waarom deze deugd niet 
praktisch is in de politiek 

1drang tot systematiseren 1 in de economie heerst spontaneïteit, geen 
(verstandelijke) systematiek 

2 utopische idealen schetsen 2 wereld is zondig / volmaakte wereld is 
niet bereikbaar 

3 goede bedoelingen formuleren / 
bevlogenheid 

3 politiek draait om resultaten, niet om 
bedoelingen/bevlogenheid 

per juiste deugd met bijbehorende juiste verklaring 2

Opmerking 
Wanneer bij een juiste deugd de juiste verklaring ontbreekt, aan deze deugd 0 punten 
toekennen.

Maximumscore 2 
16  Voorbeelden van een goed antwoord zijn (een van de volgende): 

• een betoog: want de schrijver beargumenteert dat intellectualisme in de politiek niet 
praktisch / gevaarlijk is 

• een beschouwing: want de schrijver laat ons nadenken over de rol / invloed / betekenis van 
de intellectueel in de politiek 

• een combinatie van betoog en beschouwing want (combinatie van argumenten hierboven) 

Opmerking 1 
Antwoorden die de tekst primair als uiteenzetting typeren, moeten fout gerekend worden.

Opmerking 2 
Wanneer een kandidaat een tekstsoort noemt zonder de bijbehorende juiste uitleg, 0 punten 
toekennen.

17 C

18 A

19 A

ntwoorden Deel-
scores
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