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Vraag Antwoord Scores 

Vragen bij Tekst 1 en Tekst 2 

17 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens Van Saarloos is er sprake van een inhaalslag bij vrouwen 1 
• Volgens Van Creveld is vrouwenemancipatie overbodig, want vrouwen

worden (altijd al) voorgetrokken / Volgens Van Creveld is het goed
zoals het is 1 

Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

18 maximumscore 1 
“In werkelijkheid zijn het de mannen die het meeste werk in het leven 
doen, moeilijkheden verdragen en als gevolg daarvan sterven.”  
(tekst 1, regels 131-135) 

ook goed 
“Niet toevallig is hun levensverwachting vandaag de dag in 194 van de 194 
landen lager dan die van vrouwen.” (tekst 1, regels 135-138) 

Beoordeel de spelling. 

19 D 1 

20 maximumscore 2 
argument 4 en 6  

per juist benoemd element 1 
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21 maximumscore 4 

per juist element 1 

Maximumlengte van alle antwoordelementen tezamen: 60 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

22 maximumscore 4 

Bevoorrechting van de vrouw 
volgens tekst 1  

Kritiek uit tekst 2 

in alinea 3: Mannen moeten betalen 
voor het recht om te trouwen / 
moeten een bruidsschat betalen. 

Een bruidsschat maakt dat 
vrouwen gezien worden als bezit. / 
De vrouw is een verovering die het 
huwelijk niet zelf kan verbreken. 

in alinea 4: Vrouwen zijn nooit 
gedwongen te vechten in een 
oorlog. 

Vrouwen werden niet toegelaten 
op gevechtsposities / worden nog 
steeds geweerd uit elite-
eenheden. 

per juist element 1 

Maximumlengte van alle antwoordelementen tezamen: 60 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

Argument 1 (Van Creveld):  
Elk ziekenhuis heeft wel een 
afdeling voor vrouwenziektes 
(zoals borstkanker), maar niet 
voor mannenziektes (zoals 
prostaatkanker). 

Weerlegging (Van Saarloos):  
Elke ‘neutrale’ afdeling in het 
ziekenhuis is een mannenafdeling. 

Onderbouwing (Van Saarloos):  
Bij veel onderzoek zijn mannen de 
norm. 

Argument 2 (Van Creveld):  
In ontwikkelde landen worden 
twee van iedere drie dollars in 
de medische zorg aan vrouwen 
besteed.  

of 

De financiering van medisch 
onderzoek is onevenwichtig. 

Standpunt (Van Creveld): Er is meer geld en meer aandacht voor 
vrouwenziektes dan voor mannenziektes. 
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