natuurkunde havo 2021-I
Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 1 Leve de vleesetende vegetariër – Wantrouw de
rechtlijnigen
1

maximumscore 1
“Diervriendelijk vlees bestaat niet” (regels 1-2)
Beoordeel de spelling.

2

maximumscore 1
(alinea) 5

3

maximumscore 1
(alinea) 10

4

D

5

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
consequent (zijn) / consequentie

1

Beoordeel de spelling.
6

B

1

7

D

1

8

E

1

www.examenstick.nl

1
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maximumscore 3
zin

functie

1 Het is natuurlijk prettig om een
helder en consequent
wereldbeeld te hebben.
(regels 75-77)

standpunt

2 Dat geeft duidelijke richtlijnen
voor je handelen en een gevoel
van rust. (regels 77-79)

argument (bij 1)

3 Maar het is lastig vol te
houden: (regels 79-80)

tegenargument (bij 1)

4 de wereld verandert
voortdurend (regels 80-81)

argument (bij 3)

5 en je hebt nu eenmaal ook te
maken met anderen die anders
over dingen kunnen denken.
(regels 81-83)

argument (bij 3)

6 Bovendien is volledige
consequentie onmogelijk.
(regels 83-84)

tegenargument (bij 1)

7 Vroeg of laat ontdek je dat elke
ordening, elk verhaal, elk
systeem ‘tekortschiet’, dat wil
zeggen: niet helemaal
consequent is. (regels 85-88)

argument (bij 6)

8 Er zijn altijd losse eindjes en
restcategorieën. (regels 88-89)

argument (bij 6)

indien
indien
indien
indien

www.examenstick.nl

zes antwoorden juist
vijf antwoorden juist
vier antwoorden juist
minder dan vier antwoorden juist

2

3
2
1
0
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maximumscore 2
• (Een kritisch lezer zou kunnen vinden dat hier sprake is van een)
verkeerde vergelijking
• (want) het versnipperen/wegstoppen van spullen is niet te vergelijken
met het versnipperen/wegstoppen van mensen / (want) spullen zijn niet
te vergelijken met mensen / (want) een ordening van spullen kan niet
zomaar vergeleken worden met een ordening van mensen in de
maatschappij

1

1

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
11

B

12

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(De ultieme manier is) de Nederlandse/onze democratie. / dat meerdere
partijen, met verschillende wereldbeelden, er samen uitkomen.

1

Beoordeel de spelling.
13

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Er zou sprake zijn van liegen) omdat het niet mogelijk is echt consequent
te zijn.
Beoordeel de spelling en grammatica.

14

B

1

15

A

1

16

maximumscore 1
“In ieder geval kunnen we in afwachting van deze supermens voorlopig
maar beter leren leven met wereldbeelden die weliswaar een zwakke vorm
van consistentie kennen, maar uiteindelijk toch inconsequent blijken.”
(regels 194-200)
of
“Je moet wel iets van richtlijnen hebben, maar die ook weer niet al te
serieus nemen.” (regels 206-208)
Beoordeel de spelling.
1
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17

B

18

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De vleesetende vegetariër wordt positief gewaardeerd omdat deze
inconsequent is / De vleesetende vegetariër durft inconsequent te zijn
• De rechtlijnigen worden negatief gewaardeerd omdat deze (te)
consequent zijn / De rechtlijnigen zijn (te) consequent

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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