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 Tekst 1 Historici, durf lessen te trekken! 

1 maximumscore 1 
alinea 2 

2 maximumscore 1 
alinea 9 

Vraag Antwoord Scores

3 maximumscore 3 

Beroepsgroep Verwijt(en)

1 Docenten geschiedenis begrijpen weinig van hun vak. 

2 Politici bedrijven geschiedenispolitiek / misbruiken 
geschiedenis om politiek mee te bedrijven / 
gebruiken onjuiste/geen historische 
argumenten in het publieke debat. 

3 Universiteitsbestuurders kennen waarde toe aan onderzoek dat niet 
nuttig is voor de hedendaagse problemen. 

3 
2 
1 

voor de juist aangeduide beroepsgroepen en correct aangeduide verwijten: 
indien vijf elementen goed 
indien vier elementen goed 
indien drie elementen goed 
indien minder dan drie elementen goed 0 

4 maximumscore 1 
toegeving 

5 maximumscore 1 
nuancering 

6 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(De kritische lezer kan opmerken dat) op basis van (slechts) drie 
voorbeelden alle wetenschappelijk onderzoek naar geschiedenis 
in diskrediet wordt gebracht.  

7 C 

 8 maximumscore 1  
tegen de subsidiëring van niet-maatschappelijk-relevant onderzoek 
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Vraag Antwoord Scores

9 maximumscore 3 

1 Eigenlijk zou het hele promotietraject moeten 
worden afgeschaft, of in ieder geval grondig 
moeten worden herzien. 

(al gegeven: standpunt) 

2 Jonge, bevlogen historici in de kracht van 
hun leven vier jaar lang onderdompelen in 
de trivialiteit – dat verzin je toch niet? 

argument 

3 Zeker, er zijn genoeg redenen om 
terughoudend te zijn als historicus midden in 
de actualiteit. 

toegeving 

4 Als we echt zo veel zouden kunnen leren 
van het verleden, dan leefden we allang in 
het paradijs. 

(al gegeven: argument 
bij vorige zin) 

5 Maar dat is nog geen reden om de 
geschiedbeoefening tot academisch 
hobbyisme te reduceren. 

tegenwerping 

6 Laat het vak het strijdtoneel zijn van 
originele, tegendraadse en zelfs ronduit 
partijdige analyses; laat de angst voor kleine 
vergissingen, anachronismen en sweeping 
statements niet langer regeren. 

aanbeveling 

indien vier elementen goed 3 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien minder dan twee elementen goed 0 

10 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
 Weliswaar leidt geschiedenis niet altijd tot geschikte inzichten / blijft de 

geschiedenis een grabbelton, 
 maar over veel zaken kan de geschiedenis ons wel iets zinnigs leren. 
 Daarom moet de historicus meer aandacht besteden aan 

maatschappelijke vraagstukken. 

Opmerking 
Bij lid 3 mag niet goed gerekend worden:  
Daarom kan de historicus over al onze zorgen iets zinnigs te berde 
brengen. 

indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien minder dan twee elementen goed 0
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Vraag Antwoord Scores

11 maximumscore 1 
“Tot overmaat … den boze.” (regels 182-187) 

12 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is:  
• volgens alinea 4 vragen politici wel aandacht voor de geschiedenis 1 
• maar volgens alinea 15 gebruiken ze zelf nauwelijks historische

argumenten 1
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 

13 B 

14 maximumscore 3 
aanbeveling 1, 2, 4 en 10 

indien vier aanbevelingen goed 3 
indien drie aanbevelingen goed 2 
indien twee aanbevelingen goed 1 
indien minder dan twee aanbevelingen goed 0 

15 A 

16 A 

17 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• in de hoofdtekst wordt deze geringe waardering geweten aan de

manier waarop historici hun vak uitoefenen 1 
• in tekstfragment 1 wordt deze geringe waardering voorgesteld als een

maatschappelijk diep verankerde ontwikkeling 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden 1 

18 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
 onheilspellende (ervaring)  
 (zijn) weggevaagd 
 (worden) geminacht 
 van haar voetstuk gevallen  
 (is) ontmaskerd 
 verdampt (in de postmoderne conditie) 

indien zes elementen goed 3 
indien vijf elementen goed 2 
indien vier elementen goed 1 
indien minder dan vier elementen goed 0 
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