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Tekst 2  Beetje contrarevolutie kan geen kwaad 

13 B 1 

14 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Mensen zonder 21st century skills hebben geen (moderne)

opzoekvaardigheden, 1 
• maar deze mensen beschikken wel over een robuustere basis dan de

ik-zoek-het-wel-op-kennis (die nu tot de 21st century skills behoort) 1 

Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

15 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Deze wetenswaardigheden geven geen overzicht en geen inzicht in 
verbanden / geen robuuste basis (voor kennis) 

Beoordeel de spelling en grammatica. 

16 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 

Kennisvergaring uit het begin 
van de jaren tachtig 

21st century skills 

Resultaat 1a) overzicht en inzicht in 
verbanden (regels 22-23) / 
stevig reservoir parate en 
ingedaalde kennis (regels 25-
26) / robuustere basis
(regel 29) 

1b) de ik-zoek-het-wel-op-
kennis (regel 30) /  
(zo sprokkel je) allerlei 
onderscheiden en losse 
wetenswaardigheden (bij 
elkaar) (regels 49-51) 

Middelen 2a) boeken (regel 11) /  
de Winkler Prins Encyclopedie 
(regels 16-17) 

2b) elektronische snelweg 
(regels 45-46)  

(niet goedrekenen : digitale 
revolutie) (regels 59-60) 

Tempo 3a) Langzaam (regel 24) /  
traag en tijdrovend (regel 28) 

3b) Sneller dan ooit 
(regel 38) 

Opmerking 
1 scorepunt toekennen per volledig juist begrippenpaar. 

Beoordeel de spelling. 
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17 D 

1 

18 D 

1 

19 maximumscore 1 
(bij alinea) 3 

20 maximumscore 1 
(bij alinea) 4 

21 C 1 

22 C 2 

1 23 B  

24 maximumscore 2 
• “(…) (voor zover dat vak dan nog bestaat en niet is opgegaan in een

ruim bemeten alfaprofiel)” (regels 82-85) 1 
• “Daarbij moet grote nadruk liggen op teamwork en (sociale)

1 vaardigheden” (regels 85-87) 

Beoordeel de spelling. 

25 A 2 

2




