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Beoordelingsmodel 
 
 

 
Vraag Antwoord Scores

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

Tekst 1  We leven veel te snel 
 

 1 B 
 

 2 D 
 

 3 B 
 

 4 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord luidt: 
• Als je geld bespaart, hou je geld over, maar als je tijd bespaart, dan 

wordt die door de informatierevolutie ingevuld met meer, nog snellere 
bezigheden 1 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 5 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bevat één van de volgende algemene 
elementen: 
− tijd voor dingen die langzaam moeten gebeuren 
− filters en vrijwaring van informatie 
 
Indien het antwoord zich beperkt tot een van de concreta: kinderen krijgen, 
een boom kweken, getrouwd zijn, onszélf leren kennen 1 
 
Opmerking 
Wanneer alleen ‘tijd’ wordt genoemd, geen punt toekennen. 
 

 6 C 
 

 7 D 
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 8 A 
 

 9 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord luidt: 
• Als er, door de enorme snelheid waarmee alles gebeurt, geen 

rustmomenten meer zijn, is er geen ruimte voor creativiteit / voor 
ontwikkeling 1 

• en een maatschappij die zich niet meer ontwikkelt, staat stil 1 
 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden 1 
 

 10 C 
 

 11 maximumscore 1 
constatering 
 

 12 maximumscore 1 
stelling 
 

 13 maximumscore 1 
toelichting 
 

 14 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord luidt: 
• In tekstfragment 1 betekent verveling tijdverspilling en in de tekst ‘We 

leven veel te snel’ betekent verveling een zinvolle tijdbesteding  1 
of 
• In tekstfragment 1 is verveling negatief en in de tekst ‘We leven veel te 

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

 15 maximumscore 1 
alinea 5 
 

 16 maximumscore 1 
alinea 8 
 

 17 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 18 D 
 

 19 A 
 

 20 B
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 21 C 
 

 22 D 
 

 23 D 
 

 24 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord luidt: 
• Op grond van de overweging dat we te veel dingen die langzaam 

gedaan moeten worden, te snel (willen) doen en dat daardoor iets 
verloren gaat  1 

• Ook door te snel te willen fitnessen/trainen/sporten gaat iets verloren / 
gaat de conditie achteruit 1 

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

 25 C 
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