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

Tekst 1 Het juk van de vrijheid 

1 maximumscore 1 
alinea 4 

2 maximumscore 1 
alinea 9 
of 
alinea 10 

3 A 

4 C 

5 B 

6 B 

7 maximumscore 3 
De juiste functies zijn: 
1 stelling 
2 tegenwerping 
3 weerlegging 
4 nuancering 
6 conclusie 

indien 5 zinnen juist benoemd 3 
indien 4 zinnen juist benoemd 2 
indien 3 zinnen juist benoemd 1 
indien 2 of minder zinnen juist benoemd 0 

8 A 

9 C 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

10 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• De schaduwkant van (volledige) vrijheid is dat we helemaal zelf

verantwoordelijk zijn voor de keuzen in ons leven 1 
• Dat kan leiden tot stress/faalangst / depressieve klachten / Dat kan

ertoe leiden dat vrijheid de vrijheid van de sterksten is 1 
• De schaduwkant van broederschap is dwingend conformisme 1 
• Dat kan leiden tot uitsluiting van andersdenkenden / Dat kan leiden tot

groepsvorming en tot vijandigheid tegen buitenstaanders 1 

Bij woordoverschrijding dient de volgende correctie van de score te worden 
toegepast, tot een minimum van 0 scorepunten: 
indien 61-63 woorden: 1 scorepunt aftrekken 
indien 64-66 woorden: 2 scorepunten aftrekken 
indien 67-69 woorden: 3 scorepunten aftrekken 
indien meer dan 70 woorden: 4 scorepunten aftrekken 

11 B 

12 C 

13 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het begrip vrijheid wordt vaak individualistisch geïnterpreteerd 1 
• Dit leidt tot meer zelfverantwoordelijkheid 1 
• en dat wordt als een last ervaren 1 

- 2 -

Opmerking 
Alleen genoemde combinatie van antwoordelementen kan worden goedgerekend. 

N.b.: De laatste twee antwoordelementen blijven ongewijzigd. 

Ook goed rekenen de volgende combinatie van eerste twee antwoordelementen:  

• De schaduwkant van (volledige) vrijheid is (meer) stress en faalangst 1 
• Dat kan ertoe leiden dat mensen aan hun hoge verwachtingen ten onder

(dreigen te) gaan 1 
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18 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Omdat de Hoge Raad direct is ingegaan op behandeling van de

vervolgvraag / niet expliciet is ingegaan op de vraag of deze gevallen 
gelijk zijn  1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1

Vraag Antwoord Scores 

19 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• In de hoofdtekst gaat het om algemeen-maatschappelijke gelijkheid 1 
• In tekstfragment 2 gaat het om gelijkheid in juridische zin 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
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14 A 

15 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Maatschappelijke gelijkheid is een voorwaarde om individueel ongelijk

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

16 maximumscore 1 
“Gelijkheid is een voorwaarde voor vrijheid voor iedereen.” (regels 148-
149) 

17 A 




