Eindexamen Nederlands havo 2007-II
www.havovwo.nl

Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 Zelfkastijding op vier wielen
1

maximumscore 4
Voorbeelden van een goed antwoord zijn:
• De tekst is betogend, want de schrijver wil de lezer van zijn visie op het
fileprobleem overtuigen / want de schrijver beargumenteert dat de
aanpak van het fileprobleem faalt / want de schrijver betoogt dat de
oplossing van het fileprobleem een mentaliteitskwestie is / want de
schrijver betoogt dat het fileprobleem zich in de loop van de tijd vanzelf
oplost (door de Wet van Behoud van reistijd)
• De tekst is beschouwend, want de schrijver zet de lezer door veel
informatie te geven over het fileprobleem / door veel overwegingen
over het fileprobleem te geven aan het denken (over het eigen
rijgedrag / over de eigen bijdrage aan het probleem of de oplossing
ervan), (waardoor die lezer zelf een mening kan vormen)

2

B

3

maximumscore 1
alinea 2

4

maximumscore 1
alinea 5

5

maximumscore 1
alinea 10

6

B

7

C

8

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord luidt:
Zolang voor de automobilist de lusten van het autogebruik opwegen tegen
de lasten ervan, zal hij de auto niet laten staan (en zal het fileprobleem
niet worden opgelost).
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9
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maximumscore 2
De kern van een goed antwoord luidt:
• De auto geeft ons een illusie/gevoel van vrijheid (en dat weegt op
tegen het fileleed)
• We kunnen tegenwoordig onze tijd in de file goed benutten / We lijden
in de file tegenwoordig nauwelijks tijdverlies

10

B

11

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
• Als mensen (veel) langer dan een uur in de file moeten staan om naar
hun werk te komen, laten ze waarschijnlijk de auto staan
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden

12

A

13

A

14

A

15

B

16

D

17

C

18

maximumscore 3
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• 1 (Een argument op basis van gezag is:)
het rapport van de VROM-raad
• 2 (Een argument op basis van feiten is:)
de groei van het aantal auto’s / het feit dat de werkzaamheden van
Rijkswaterstaat (vooralsnog) steeds nieuwe files veroorzaken / het
aanleggen van een extra rijstrook helpt slechts even (maar daarna slibt
de weg dicht)
• 3 (Een argument op basis van een voorbeeld is:)
het aanleggen van een extra rijstrook helpt slechts even (maar daarna
slibt de weg dicht)

19
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D

▬ www.havovwo.nl

-2-

www.examen-cd.nl ▬

Eindexamen Nederlands havo 2007-II
www.havovwo.nl

Vraag

20
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maximumscore 1
Voorbeelden van een goed antwoord zijn (één van de volgende):
Deze afwachtende houding:
− is te passief
− is maatschappelijk niet aanvaardbaar
− vergroot de chaos
− brengt veel onzekerheden met zich mee
− is economisch schadelijk
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