Nederlands vwo 2016-II
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 Het nieuws als show
1

maximumscore 1
alinea 5

2

maximumscore 1
alinea 11

3

C

4

C

5

maximumscore 1
relativering

6

maximumscore 1
weerlegging

7

maximumscore 1
onderbouwing

8

C

9

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het format geeft het nieuws een persoonlijk aanzien.
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maximumscore 4
Tv

Kranten

middel 1: één of twee vaste
presentatoren

middel 1: gewone Nederlanders laten
vertellen wat ze vinden van het
nieuws / hoe ze de gebeurtenissen
ervaren

middel 2: een betrokkene bij het nieuws
wordt aan het woord gelaten

middel 2: de redactie laten reageren op
brieven en lezers laten ontmoeten

middel 3: politici wordt de mogelijkheid
geboden om zich als gewone mensen
te laten zien

middel 3: commentaren van
columnisten krijgen een prominente
plaats

indien
indien
indien
indien
indien

zes elementen juist benoemd
vijf elementen juist benoemd
vier elementen juist benoemd
drie elementen juist benoemd
twee of minder elementen juist benoemd

11

C

12

maximumscore 3
1 stelling
2 voorbehoud
3 relativering
4 conclusie
indien
indien
indien
indien

13

Scores

4
3
2
1
0

vier elementen juist benoemd
drie elementen juist benoemd
twee elementen juist benoemd
minder dan twee elementen juist benoemd

3
2
1
0

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Burgers zoeken naar bevestiging van hun eigen visie
• Burgers zoeken hulp bij het begrijpen van de wereld

1
1
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maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Het nieuws wordt tegenwoordig persoonlijker dan ooit gebracht
• maar alle kranten hanteren daarbij hetzelfde (professionele) format

1
1

maximumscore 2
2, 4 en 6
indien drie juist benoemde zinnen
indien twee juist benoemde zinnen
indien minder dan twee juist benoemde zinnen

2
1
0

16

maximumscore 1
“een licht anarchistisch en nogal eens log en inefficiënt product”
(regels 197-199)

17

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De persoonlijke beleving van het nieuws wordt in beeld gebracht
• De manier waarop dat gebeurt, heeft veel showelementen in zich

18

C

19

C

20

A

1
1

Tekst 2 Het balboekje van de verslaggever
21

22

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Journalisten krijgen primeurs (door op de juiste wijze mee te spelen)
• en pr-mensen / politici en bedrijven krijgen de gewenste mediaaandacht

1

Ook goed:
• Alle betrokken partijen bereiken hun doel
• wanneer ze anderen helpen hun doel te bereiken

1
1

B
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maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Net zoals dames vroeger dansafspraken maakten voor een bal
• zo maken journalisten afspraken met communicatieprofessionals /
politici
• Daarmee geeft de journalist zijn zelfstandigheid volledig op

24

maximumscore 1
De burgers trekken zich van beide niet veel aan.

25

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De burgers hebben geen invloed op wat er in de wereld gebeurt
• maar de burgers hebben bij het volgen van de berichtgeving in de
media wel een keuze
Ook goed:
• De burgers willen de ontwikkelingen in de wereld wel weten
• maar ze sluiten zich af van de berichtgeving in de media / staan
onverschillig tegenover het mediacircus

26

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Zowel belangenorganisaties als politici hebben tegenwoordig geen
vaste aanhang meer
• Beide partijen gebruiken de media daarom om hun gedachtegoed
openbaar te maken / om draagvlak te creëren

27

A

28

C

1
1
1

1
1

1
1

1
1

Vragen bij tekst 1 en tekst 2
29

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• in tekst 1: de professionalisering van krantenredacties / de
uniformering van het productieproces
• in tekst 2: de verwevenheid van de media met de politiek en het
bedrijfsleven / de belangenverstrengeling tussen media, politiek en
bedrijfsleven
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maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
• Volgens ‘Het nieuws als show’ vindt de burger de moderne media wel
relevant
• want de burger laat zich graag leiden bij het vormen van een mening /
neemt graag kennis van meningen die de zijne bevestigen
• Volgens ‘Het balboekje van de verslaggever’ vindt de burger de
moderne media niet relevant
• want de burger voelt zich niet aangesproken door de (manier van)
berichtgeving

1
1
1
1

Tekst 3 Knoppenkunde is geen computeronderwijs
31

D

32

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De digitale autochtonen van vandaag zijn heel handig in het gebruik van
digitale middelen, die van morgen kunnen daarnaast ook programmeren.
Ook goed:
De digitale autochtonen van vandaag kunnen niet programmeren, die van
morgen wel.

33

maximumscore 1
“Algoritmen, die bij … waarde wordt gecreëerd” (regels 81-86)

34

maximumscore 1
voorbeeld

35

maximumscore 1
aanbeveling

36

D

37

D

38

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Volgens de hoofdtekst moet het onderwijs leerlingen afleveren die een
bijdrage kunnen leveren aan de verdere economische ontwikkeling van
de maatschappij
• Volgens tekstfragment 1 is het doel van onderwijs bij te dragen aan de
persoonlijke ontwikkeling van leerlingen / aan de culturele ontwikkeling
van de maatschappij
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Tekst 4 Buit de stagiaire niet uit maar betaal haar
39

D

40

maximumscore 2
• De student betaalt de overheid een jaar extra collegegeld
• Alleen daardoor is het mogelijk om onbetaald stage te lopen bij
diezelfde overheid

41

B

42

C

43

C

44

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Een afgestudeerde mag niet minder dan het minimumloon verdienen
• De uitbuiting van afgestudeerde stagiaires kan de arbeidsmarkt
schaden

45

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• In het tekstfragment wordt een onderscheid gemaakt tussen twee
soorten stagiaires:
• de studerende stagiaire die onbetaald werk kan doen en de
afgestudeerde stagiaire die wettelijk recht heeft op het minimumloon
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Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
46

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
antwoorden op open vragen
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in
totaal maximaal 4 scorepunten in mindering worden gebracht volgens onderstaande
aftrekregeling:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
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