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Nederlands havo  2022-I 

Vraag Antwoord Scores 

Overkoepelende vragen bij tekst 1 (Fantaseren is overleven)  
      en bij tekst 2 (Ga toch eens een weekendje spelen) 

22 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Beide (soorten) proeftuinen dienen als oefening voor gedrag in het echte 
leven. / Beide (soorten) proeftuinen leren je dingen voor het echte leven. / 
In beide (soorten) proeftuinen kun je dingen uitproberen. 

Beoordeel de spelling en grammatica. 

23 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• In tekst 1 is de proeftuin mentaal / kun je (alleen) over het gedrag

nadenken/fantaseren 1
• In tekst 2 is de proeftuin fysiek / kun je het gedrag fysiek/via spel

uitproberen 1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

24 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• In tekst 1 is de negatieve ontwikkeling dat we steeds fantasielozer

worden 1
• Dat komt doordat de mens steeds minder hoeft te fantaseren / doordat

de functie van de fantasie wordt overgenomen (door schermen en 
mobiele apparaten) 1 

Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

25 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• In tekst 2 is de negatieve ontwikkeling dat we steeds minder

vrijblijvend kunnen spelen/dat we steeds doelgerichter gaan spelen 1 
• Dat komt doordat de mens overal nut en productiviteit aan wil koppelen 1

Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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26 maximumscore 3 
1 (tekst) 2 
2 (tekst) 1 en 2 
3 (tekst) 2 
4 (tekst) 1 en 2 

in schemavorm: 

tekst 1 tekst 2 

1 Spelen en/of fantaseren moet in 
eerste instantie leuk zijn. X

2 Spelen en/of fantaseren kan nuttig 
zijn voor ons alledaagse leven. X X

3 Volwassenen en kinderen vullen 
spelen en/of fantaseren 
verschillend in. 

X

4 Spelen en/of fantaseren staat in 
onze maatschappij onder druk. X X

indien vier rijen juist ingevuld 3 
indien drie rijen juist ingevuld 2 
indien twee rijen juist ingevuld 1 
indien minder dan twee rijen juist ingevuld 0 
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