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Overkoepelende vragen bij tekst 1, 2 en 3
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In tekst 1, tekst 2 en tekst 3 worden de geesteswetenschappen en hun
betekenis voor de wetenschap en de samenleving besproken vanuit
verschillende invalshoeken.
Geef voor elk van de teksten afzonderlijk aan wat voor rol erin wordt
toegekend aan de geesteswetenschappen.
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.
In tekst 2 komen onder andere de volgende thema’s aan de orde:
1 de externe effecten van opleidingen
2 de subsidiëring van grote opleidingen
3 het belang van de geesteswetenschappen
4 het gebrek aan politieke beroering
5 het geringe aantal studenten bij opleidingen
6 het mogelijk verdwijnen van kleine opleidingen
Noteer de nummers van de vier thema’s die ook in tekst 3 aan de orde
komen.
“En dat terwijl studies met grote externe effecten dreigen te verdwijnen
door een gebrek aan publiek geld.” (tekst 2, regels 139-142)
In bovenstaand citaat uit tekst 2 wordt een algemene ontwikkeling
gesignaleerd die in tekst 1 wordt gespecificeerd.
Citeer uit alinea’s 6 en 7 van tekst 1 de zin waarin die specificatie is
vervat.
Uit tekst 2 en tekst 3 blijken volstrekt verschillende opvattingen over de
reorganisaties bij de geesteswetenschappen.
Citeer uit alinea 4 en 5 van tekst 3 het zinsgedeelte dat in dit opzicht het
sterkst contrasteert met de strekking van tekst 2.
In tekst 2 en tekst 3 worden ontwikkelingen in het onderwijsbeleid
besproken die de geesteswetenschappen raken. Beide teksten stellen een
hoofdprobleem aan de orde, wijzen de veroorzaker ervan aan en bieden
een oplossing voor dit probleem.
Geef voor elk van de teksten aan wat het hoofdprobleem is, wie de
veroorzaker is en hoe dit probleem volgens de tekst kan worden opgelost.
Neem daartoe de cijfers uit onderstaand schema over en noteer
daarachter de antwoorden.
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