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Beoordelingsmodel 
 
 

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

Tekst 1  Een nieuw gelijkheidsideaal 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 4 
 
ook goed: 
alinea 3 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 9 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 13 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 2 
onderwijs 
gezondheidszorg 
veiligheid 
arbeid en inkomen 
 
Indien vier terreinen juist 2 
Indien drie terreinen juist 1 
Indien twee of minder terreinen juist 0 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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 6 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De verschillen tussen mensen zijn niet louter het resultaat van eigen 
keuzen, maar een combinatie van eigen keuzen en omstandigheden. 
 

 7 maximumscore 1 
“Een ander ... effecten hebben.” (regels 173-176) 
 

 8 maximumscore 1 
“Een derde ... minst bevoorrechten.” (regels 188-192) 
 

 9 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Een ongezonde levensstijl is een kwestie van eigen 

verantwoordelijkheid / vrije keuze  1 
• dus moet de burger zelf opdraaien voor de medische kosten die 

hiervan het gevolg zijn (en die de basisverzekering overstijgen) 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden 1 
 

 10 maximumscore 1 
voorbeelden 
 

 11 maximumscore 1 
constatering 
 

 12 D 
 

 13 maximumscore 3 
De vier maatregelen zijn: 
1 speciale beurzen voor getalenteerde studenten uit kansarme milieus 
2 zorgen voor gezond voedsel en voldoende beweging voor kinderen in 

risicogroepen 
3 preventieve gezondheidszorg voor risicogroepen 
4 herwaardering van het vmbo-diploma 
 
Indien vier maatregelen juist 3 
Indien drie maatregelen juist 2 
Indien twee maatregelen juist 1 
Indien één of geen maatregel juist 0 
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 14 maximumscore 1 
“We wensen het beeld te corrigeren dat Nederland alleen een toekomst 
heeft met ‘toptalent’.” (regels 279-282) 
of 
“Streven naar gelijkheid is niet hetzelfde als streven naar eenheidsworst of 
grijze middelmaat en valt niet samen met een verstikkende 
gelijkheidsdeken.” (regels 267-271) 
 

 15 C 
 

 16 C 
 

 17 D 
 

 18 C 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• In het tekstfragment wordt de nadruk alleen gelegd op de eigen 

verantwoordelijkheid  1 
• en niet op de omstandigheden 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1 
 

 21 E 
 

 

Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Paul de Beer, Jelle van der Meer en Pieter Pekelharing, Een 

pleidooi voor een nieuw gelijkheidsideaal, de Volkskrant, 8 en 9 november 
2006 

tekstfragment naar: site VVD, februari 2007 
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