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Antwoord

Scores

Tekst 2 Vrouwen bevoorrecht? Nee, ze zijn juist bezig met
een inhaalslag
8

maximumscore 1
alinea 2

9

maximumscore 1
alinea 8

10

maximumscore 2
Twee van onderstaande:
− apocalyptisch geschreeuw
− (over de) teloorgang (van de man)
− (er wordt) gerammeld aan de poorten (van de gevestigde orde)
indien twee elementen goed
indien een element goed
indien geen element goed

2
1
0

Beoordeel de spelling.
11

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Er wordt een verkeerde vergelijking gemaakt, want De Beauvoir vult de
kracht/zwakte van de vrouw op een andere manier in dan Van Creveld dat
doet bij de zwakte/kracht van de man.
Ook goed: antwoorden waarin een meer inhoudelijke invulling wordt
gegeven aan deze verkeerde vergelijking (bijvoorbeeld: De Beauvoir gaat
in op de zwakte van vrouwen (vanwege het baren van kinderen), terwijl in
de tekst van Van Creveld de maatschappelijke zwakte van mannen
centraal wordt gesteld).
Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

12

maximumscore 2
• “(gelooft in) sprookjes (waarin … nieuw verworven afhankelijkheid)”
(alinea 5)
• “(het artikel verwordt al helemaal tot) fictie” (alinea 6)

1
1

Beoordeel de spelling.
Opmerking
Antwoorden zoals “Van Creveld acht het verder belachelijk…” niet goed
rekenen.
www.examenstick.nl
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13

Antwoord

Scores

maximumscore 3
zin 1

Maar waar … absurde niet.

standpunt

zin 2

Zo baalt … werd veroordeeld.

voorbeeld bij zin 1
of
argument bij zin 1

zin 3

Die wrok … kwalijk nemen.

toegeving bij zin 2

zin 4

Historische verhalen … hedendaagse
moraal.

argument bij zin 3

indien
indien
indien
indien
14

vier elementen goed
drie elementen goed
twee elementen goed
een of geen element goed

3
2
1
0

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Van Creveld gebruikt de feiten selectief / zoals het hem uitkomt /
negeert het gewicht van het verleden zodra hem dat uitkomt
• Van Creveld begrijpt niet dat veel voorrechten van vrouwen juist wijzen
op achterstelling / trekt verkeerde conclusies

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
15

maximumscore 2
1, 4 en 6
indien drie uitspraken juist
indien twee uitspraken juist
indien een of geen uitspraak juist

16

2
1
0

maximumscore 2
maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is (één van de volgende):
 De inhaalslag van vrouwen / Vrouwenemancipatie moet niet gebaseerd zijn op
positieve discriminatie.
 Positieve discriminatie is beledigend voor vrouwen.
 Vrouwen hebben geen bevoorrechting / positieve discriminatie nodig.
 Vrouwen hebben van zichzelf meer dan voldoende kwaliteiten.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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