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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Vraag Antwoord Scores 

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

Tekst 1  Het poreuze zelf 
 

 1 maximumscore 2 
• 2 1 
• 4 1 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van een goed antwoord zijn: 
− de werking van onze hersenen 
− (het concept van) de autonomie van de mens 
− recente inzichten met betrekking tot de werking/vorming van onze 

hersenen 
 
Indien: 
• de historische ontwikkeling met betrekking tot het schema nature-

nurture 1 
• de houding van de politiek met betrekking tot het schema nature-

nurture 1 
• de opvattingen in de politiek ten opzichte van de autonomie van het 

individu 1 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeeld van een goed antwoord is: 
Hoe realistisch/reëel is de (hedendaagse/politieke) opvatting over 
autonome individuen (die hun eigen leven sturen)? 
 
Indien: 
• Hoe autonoom is het individu? 1 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeeld van een goed antwoord is: 
De overheid heeft een taak in het stimuleren van een welwillende/rijke 
omgeving. / Politici moeten zorgen voor een klimaat waarin hersenen 
kunnen gedijen. 
 
Indien: 
• Voor de ontwikkeling van het individu is een rijke/welwillende omgeving 

nodig 1 
 

 5 C 
 

 6 D 
 

 7 A 
 

 8 B 
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Vraag Antwoord Scores 

 9 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Een stimulerende omgeving bevordert de ontwikkeling van de 

hersenen / de verbindingen tussen de hersencellen 1 
 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 

 10 B 
 

 11 C 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• Autonomie veronderstelt onafhankelijkheid / volledige eigen 

verantwoordelijkheid 1 
• sociale prestatie (van de overheid/politiek) veronderstelt (juist) 

bemoeienis van de overheid / afhankelijkheid (van de burger) 1 
• deze tegenstelling is schijnbaar, want de overheid kan door het 

uitoefenen van invloed (door het beïnvloeden van omgevingsfactoren) 
bereiken dat het individu zich tot een autonoom/onafhankelijk iemand 
kan ontwikkelen 1 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 50 woorden 1 
 

 14 maximumscore 1 
alinea 3 
 

 15 maximumscore 1 
alinea 7 
 

 16 maximumscore 1 
alinea 13 
 

 17 C 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 1 
“Autisme wordt ... deze stoornis.” 
 

 20 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Zowel in het fragment als in de tekst ‘Het poreuze zelf’ wordt grote waarde 
gehecht aan omgevingsfactoren.
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