
4 Beoordelingsmodel 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 

Tekst 1 Ban de armoede

Maximumscore 1 

Antwoorden Deel-

scores

1  constatering 

Maximumscore 1 

2  uitwerking 

Maximumscore 2 

3  De kern van een goed antwoord is: 

• Omdat overal op aarde mensen ideeën koesteren die overeenstemmen met die van de 

Europese Verlichting 1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1

4 A

Maximumscore 2 

5  De kern van een goed antwoord is: 

• Omdat er een (VN-)handvest over de rechten van de mens is (dat verplicht tot bescherming 

van het individu, waar ook ter wereld) 1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1

Maximumscore 3 

6  De kern van een goed antwoord is: 

• Omdat we op nationaal niveau oplossingen voor armoede kunnen bedenken, moeten we dat 

op internationaal niveau ook kunnen 2

of: 

• Omdat het (moreel) niet aanvaardbaar/duldbaar is dat de helft van de mensheid in bittere 

armoede leeft / Omdat het contrast tussen arm en rijk onduldbaar is 2

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1

Indien: 

Omdat het niet het werk van God (of de natuur) is, maar mensenwerk 1
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Antwoorden Deel-

scores

8 D

9 B

Maximumscore 2 

10  De kern van een goed antwoord is:

• Omdat juist het Westen / juist wij zo bezorgd is/zijn over de aantasting (van de ideeën) van 

de Verlichting 1

of: 

• Omdat juist het Westen / juist wij voorstander (van de ideeën) van de Verlichting is/zijn  1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1

 11 A

Maximumscore 2 

12   De kern van een goed antwoord is:

• Dat voor economische ontwikkeling politieke democratie een factor van enorme betekenis 

is 1

of: 

• Dat een democratisch bestuur positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de economie  1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1

Maximumscore 3 

13  De kern van een goed antwoord is:

• Er zou een internationale coalitie moeten komen  1

• om het mensonterend geweld te voorkomen / die de corruptie aanpakt / die voor een goed 

bestuur zorgt 1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1

Indien:  

het buitenland / het Westen zou Malawi moeten binnendringen / zou het binnenlands 

bestuur moeten overnemen 1
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Maximumscore 2 

7  De kern van een goed antwoord is: 

• De cultuur ter plaatse / de corruptie van de lokale machthebbers (die de armoedebestrijding 

bemoeilijkt)  1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1

Indien: 

Cultuurverschillen 1

Indien: 

 Armoedebestrijding is weggegooid geld 0



Deel-

scores

Antwoorden 

Eindexamen Nederlands havo 2005-I

havovwo.nl

www.havovwo.nl                                                                       - 3 -

Maximumscore 1 

15  alinea 5 

Maximumscore 1 

16  alinea 8 

17 A

18 B

Maximumscore 3 

14   De kern van een goed antwoord is: 

• Westerse/Amerikaanse invloed kan leiden tot aantasting van de niet-Westerse 

cultuur/religie  1

• wat (vervolgens) tot onvrede jegens Amerika / het Westen leidt 1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1


