Nederlands havo 2021-III
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend.
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt
toegekend.

Tekst 1 Waarom gruwelplaatjes op sigarettenpakjes niet gaan
werken
1

maximumscore 1
“De conclusie was toen al dat het eerder struisvogelgedrag uitlokt dan
gezonder gedrag.” (regels 45-47)
Beoordeel de spelling.

2

maximumscore 1
(alinea) 11

3

maximumscore 1
(alinea) 14

4

maximumscore 3
(zin) 1: constatering
(zin) 2: verklaring
(zin) 3: tegenwerping
(zin) 4: conclusie / standpunt
indien
indien
indien
indien

vier antwoorden juist
drie antwoorden juist
twee antwoorden juist
minder dan twee antwoorden juist

3
2
1
0

Beoordeel de spelling.
5

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• (Ruiter roept al meer dan tien jaar:) Er is geen (wetenschappelijk)
bewijs voor de effectiviteit van fear appeals / Wetenschappers kunnen
nog zo veel bewijzen leveren tegen fear appeals
• (Maar) het inzetten van fear appeals blijft populair / (Maar) er wordt
niets mee gedaan / Als beleidsmakers zich daar niets van aantrekken
heeft het geen zin gehad

1

1

Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• “Al tijdens mijn studie communicatie- en informatiewetenschappen,
(zo’n tien jaar geleden, hoorde ik over onderzoek naar gruwelplaatjes
op sigarettenpakjes.)” (regels 41-45)
• (“‘Denk je eens in hoeveel pakjes een roker er per maand doorheen
kan jagen’, zei hoogleraar communicatie- en informatiewetenschappen
Carel Jansen (Rijksuniversiteit Groningen) tegen me) toen ik een
artikel voor het wetenschaps- en technologietijdschrift KIJK schreef
over het onderwerp.” (regels 81-89)

1

1

Beoordeel de spelling.
7

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Het trekt de aandacht
• Een confronterende boodschap zou tot denken aanzetten /
Campagnemakers denken dat mensen vanzelf hun ongezonde gedrag
veranderen als je genoeg dood en verderf laat zien
• De geldschieter denkt ook dat een harde aanpak/dreigende boodschap
het best werkt / Het is moeilijk de geldschieter ervan te overtuigen dat
een andere aanpak (dan een harde) meer effect heeft

1

1

1

Maximumlengte van het antwoord: 45 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
8

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Hoe ernstig is de dreiging? / Wat is de ernst van de situatie?
Beoordeel de spelling en grammatica.

9

D

10

maximumscore 1
1 en 2

2

Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als beide nummers juist zijn.
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Tekst 2 Het rookbeleid is dodelijk
11

B

1

12

D

1

13

maximumscore 1
gezondheidsramp
Beoordeel de spelling.

14

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De zaal was bijna leeg. / Alleen de tabakswoordvoerders van zeven
(politieke) partijen waren aanwezig.
Beoordeel de spelling en grammatica.

15

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Ze vinden het recht op vrije keuze belangrijk
• Ze zijn bang voor zetelverlies

1
1

Beoordeel de spelling.
16

maximumscore 3
• (zin) 2: verklaring
• (zin) 3: tegenwerping
• (zin) 5: voorbeeld

1
1
1

Beoordeel de spelling.
17

maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
• Een sigarettenpakje moet een tientje duurder worden
• maar dat ziet Van den Burg niet gebeuren
• (want) de lobby en de machtsmachine van de tabaksindustrie hebben
dat voorkomen
• (en) verhoging van de tabaksaccijns zal stemmen kosten

1
1
1
1

Maximumlengte van het antwoord: 45 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Dit soort maatregelen wordt vooral gevoeld door rokers met weinig
geld
• (en) zij/mensen met weinig geld zijn de achterban van de linkse
partijen / Aanhangers van links hebben vaak minder geld
• (en) de maatregelen kosten links dan/dus meer zetels dan rechts

1
1
1

Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

19

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Dat (een partij moedig is) houdt in dat ze niet bang is zetels te
verliezen
• als ze impopulaire maatregelen neemt die goed/gezond zijn voor haar
kiezers / die de gezondheid van haar kiezers bevorderen

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
Opmerking
Ook goed bij het tweede scorepunt: als ze voor accijnsverhoging op
sigaretten is.
20

A

1

21

B

1

22

D

1

23

maximumscore 2
• 2
• 4

1
1

A

1

24
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Overkoepelende vragen bij tekst 1 en tekst 2
25

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Beide teksten wijzen het gebruik van afschrikwekkende plaatjes op
sigarettenpakjes af. / Dat is de strategie fear appeal.
Beoordeel de spelling en grammatica.

26

1

D
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Tekst 3 Waar is het goede gesprek gebleven?
27

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Je praat minder met elkaar
• door de aanwezigheid van mobiele technologie

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
28

maximumscore 1
(alinea) 4

29

maximumscore 1
(alinea) 8

30

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Het wegleggen van de telefoon zou moeten leiden tot) het voeren van een
goed gesprek.
Beoordeel de spelling.
1

31

B

32

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Dat voordeel is) dat er intimiteit/een echte uitwisseling is tussen mensen /
dat er een interessant gesprek ontstaat.
Beoordeel de spelling en grammatica.

33

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Turkle stelt: je leert anderen begrijpen / je leert iets over een ander
• Schols stelt: je leert jezelf begrijpen / je leert iets over jezelf

1
1

Beoordeel de spelling en grammatica.
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maximumscore 6
De kern van een goed antwoord is:
probleem bij het voeren van een
echt gesprek

verklaring voor dat probleem

Mensen zijn snel afgeleid

door de aanwezigheid van nieuwe
media.

Mensen hebben het geduld niet
meer (voor een rommelig gesprek)

door de gewenning aan de
onmiddellijke behoeftebevrediging.

Mensen durven het gesprek niet
meer aan te gaan

omdat ze denken dat een gesprek
perfect moet zijn / omdat ze denken
dat ze het niet kunnen.

per juist element in de juiste kolom

1

Maximumlengte van het antwoord: 65 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
Opmerking
De problemen mogen in een andere volgorde staan. De verklaring moet
wel bij het juiste probleem staan.
35

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is (twee van de volgende):
 Tijdens een echt gesprek wisselt het tempo net als bij dansen / ook.
 Er zijn verrassende wendingen.
 Je hebt de ander nodig. / Je maakt het samen.
per juist antwoord

1

Beoordeel de spelling en grammatica.
36

2

C
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Incorrect taalgebruik
37

Regeling met betrekking tot incorrect taalgebruik in de antwoorden op
open vragen
Voor fouten met betrekking tot incorrect taalgebruik dienen in totaal
maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens
onderstaande aftrekregeling:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
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