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Beoordelingsmodel 

 
 

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

Tekst 1  Scharrelwild 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Je zou verwachten dat er door de jacht minder beren voorkomen in 

Roemenië, maar door het geld dat de jagers betalen, worden de 
berenbossen in stand gehouden, waardoor er juist veel beren 
voorkomen 1 

ook goed 
• Je zou verwachten dat in het arme Roemenië alle beren al gejaagd 

zouden zijn in plaats van dat er juist door de commerciële jacht nog 
meer zijn bijgekomen 1 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden 1 
 

 3 A 
 

 4 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• de voordelige situatie / win-winsituatie voor natuur én economie 1 
of 
• geld verdienen met de natuur om daarmee die natuur beter te kunnen 

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

 5 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• dat mensen niet in de natuur horen / dat de natuur ongerept moet 

blijven / dat de natuur met rust moet worden gelaten 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden 1 
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 6 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Als een roofdier wild mag vangen, mag een jager dat ook 2 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 
Indien 
Er is een overvloed aan wild 1 
 
Indien 
Het onderbuikgevoel van de jager 0 
of 
De natuur is meer met de tijd meegegaan dan de dierenbeschermers 0 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Entreegeld heffen voor natuurparken en stiltegebieden impliceert dat deze 
gebieden afgebakend worden. 
 

 9 D 
 

 10 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord bevat de drie volgende elementen: 
• via pacht van de jacht 1 
• betalen voor het genieten van de natuur / groenheffing voor toeristen / 

wildtoerisme 1 
• via het vlees of andere producten van het wild / verkoop van 

gebiedseigen producten 1 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 1 
alinea 5 
 

 13 maximumscore 1 
alinea 6 
 

 14 maximumscore 1 
alinea 13 
 

 15 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Men zou zich schuldig moeten voelen over de aftakeling / uitbuiting / 

vercommercialisering van de natuur 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
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 16 maximumscore 1 
2 en 4 
 
Opmerking 
Alleen een punt toekennen als zowel ‘2’ als ‘4’ gegeven is. 
 

 17 A 
 

 18 C 
 

 19 F 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
Maak bij natuurbeheer/natuurbeleid gebruik van het geld dat je door de 
natuur kunt verdienen / gebruik van marktdenken met oog voor de lokale 
economie. 
 

 22 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
Beschouw het als normaal dat je betaalt voor het genieten in de natuur.  
 
ook goed: 
Er is ook plaats voor mensen in de natuur. 
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