Nederlands havo 2015-II

Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Nederland, talenland?
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maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
Engels is weliswaar de belangrijkste wereldtaal
• maar wij zien Engels als (instructie- en) communicatietaal
• terwijl onze buurlanden het alleen als instructietaal zien / de
moedertaal als communicatietaal gebruiken
• Wij kweken door de eenzijdige nadruk op het Engels minder goodwill
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Bij woordoverschrijding dient de volgende correctie van de score te worden
toegepast, tot een minimum van 0 scorepunten:
indien 41-44 woorden: 1 scorepunt aftrekken
indien 45-48 woorden: 2 scorepunten aftrekken
indien meer dan 49 woorden: 3 scorepunten aftrekken
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maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
• Er is minder onderwijs in andere vreemde talen dan Engels
• Leerlingen kiezen daardoor minder voor meerdere/andere vreemde
talen (dan Engels)
• Er komen daardoor (nog) minder lesuren en minder docenten voor de
andere vreemde talen
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden
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Antwoord

Scores

maximumscore 5
De kern van een goed antwoord is:
• Het talenonderwijs moet zich niet alleen op het Engels richten / Er
moet een bredere talenkennis komen
• (ten eerste) de overheid moet het talenonderwijs explicieter
propageren
• (ten tweede) middelbare scholen moeten meer (financiële) ruimte
krijgen om het talenonderwijs beter vorm te geven / leerlingen (in het
middelbaar onderwijs) moeten meer vreemde talen kunnen leren
• (ten derde) het hoger en wetenschappelijk onderwijs moet meer
dwarsverbindingen mogelijk maken,
• zodat meer mensen een vreemde taal zullen leren
Bij woordoverschrijding dient de volgende correctie van de score te worden
toegepast, tot een minimum van 0 scorepunten:
indien 71-74 woorden: 1 scorepunt aftrekken
indien 75-78 woorden: 2 scorepunten aftrekken
indien 79-82 woorden: 3 scorepunten aftrekken
indien 83-86 woorden: 4 scorepunten aftrekken
indien meer dan 86 woorden: 5 scorepunten aftrekken
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maximumscore 1
“Op deze manier kan er in een breder verband meer kennis en begrip
opgedaan worden voor de ons omringende culturen, en daar zullen onze
zakelijke relaties van profiteren.” (regels 130-135)
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