
www.examenstick.nl www.havovwo.nl

Nederlands vwo  2019-I 

Vraag Antwoord Scores 

Tekst 3  Wat is daar nou erg aan?  

29 D 1 

30 maximumscore 1 
“(“Als ik van die dure Fairtrade-koffie koop, ben ik de koffieboer er dan niet 
feitelijk voor aan het belonen dat hij een achterhaalde keuze heeft 
gemaakt?”) Wat niet rendeert, verdient het niet overeind te blijven.” (regels 
25-31) 

Ook goed: 

“(Tegelijk gelooft Haring) dat moraliseren over mensen- of dierenwelzijn de 
gezonde werking van de markt in gevaar brengt.” (regels 19-22) 

Opmerking 
Niet goed rekenen:  
− “In het interview vertelt de filosoof harder en zakelijker te zijn 

geworden nu hij begrijpt hoe de markt werkt.” (regels 31-34) 

Beoordeel de spelling. 

31 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Consumenten kunnen allerlei andere redenen hebben om deze koffie niet 
te kopen.  

Of: 
Er is sprake van een overhaaste generalisatie: alsof de mening van Haring 
voor alle consumenten zou gelden / alsof de mening van één persoon 
richtinggevend is. 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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32 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 

zin 1 De supermarktketens willen … producten 
voordelig/goedkoop in de markt zetten / zoveel 
mogelijk verkopen. 

zin 2 Daarom … verhullen/verbergen ze / vertellen ze niet 
hoe de prijs van producten tot stand komt. 

zin 3 < al gegeven > 
Daardoor missen consumenten de informatie die 
nodig is om de waarde van producten in te schatten. 

per juiste aanvulling 1 scorepunt toekennen 

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

33 C of D 2 

34 D 1 

35 C 1 

36 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De consument kan eisen dat boeren/producenten een reële/eerlijke

prijs krijgen voor hun producten 1 
• en dat (voor consumenten) duidelijk is hoe de prijs van

(voedsel)producten tot stand komt 1 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
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