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Tekst 3 Filosoof, ga naar Delft!
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De kern van een goed antwoord is (vier van de volgende):
− De geesteswetenschappen hebben (veel) meer studenten dan de
bètastudies. / Er zijn (nog steeds) veel studenten
geesteswetenschappen.
− Het idee dat technologen/ingenieurs niet zelf zouden kunnen nadenken
over de maatschappelijke implicatie van hun onderzoek/uitvindingen
klopt niet. / Bèta’s kunnen zelf ook (over grote vragen) nadenken.
− Er zijn nog zeven andere opleidingen filosofie binnen een straal van
100 kilometer rond Rotterdam. / Er zijn genoeg andere plaatsen in
Nederland waar je filosofie kunt studeren.
− Door de sluiting van faculteiten filosofie wordt men gedwongen over de
grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken en samen te werken /
ontstaat een brede bachelor. / Door bezuinigingen bij de
geesteswetenschappen vervagen de grenzen tussen opleidingen.
− Als iets vergelijkbaars gebeurt in de bètafaculteit, wordt ook niet
beweerd dat dat leidt tot de ondergang van de kenniseconomie.
− Je kunt in Rotterdam (waarschijnlijk) nog (steeds) filosofie studeren.
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Zeven van de volgende:
− binnen de lijntjes van hun eigen vakje kleuren (regels 74-75)
− ‘Grote Vragen’ (regel 78)
− contactgestoorde (ingenieur) (regels 82-83)
− (een aantal) oude koeien uit de sloot (trekt) (regels 86-87)
− (de filosoof) aan de zijlijn (regels 87-88)
− (vergeet ook) vooral (niet) (regel 90)
− het eenzame eilandje (wijsbegeerte) (regel 98)
− een leger (van communicatiewetenschappers) (regels 100-101)
− Gelukkig (zijn er) (regels 101-102)
− dus dat moet goed komen (regel 104)
Opmerking
Bij het tweede liggende streepje zijn aanhalingstekens niet verplicht,
hoofdletters wel.
indien
indien
indien
indien
indien

zeven elementen goed
zes elementen goed
vijf elementen goed
vier elementen goed
drie of minder elementen goed
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Beoordeel de spelling.
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De kern van een goed antwoord is:
• Bètawetenschappers denken zelf ook na / kijken allang over de
grenzen van de eigen studie heen / denken niet meer in academische
hokjes
• Het wordt hoog tijd dat ook de geesteswetenschappers deze grenzen
opheffen / van hun eilandje afkomen / dat er een brede bachelor
ontstaat / dat geesteswetenschappers hun licht opsteken bij
bètawetenschappers
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Opmerking
Niet goed rekenen: Bezuinigingen moeten toegejuicht worden.
Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

www.examenstick.nl

2

www.havovwo.nl

