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Antwoord

Scores

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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