havo 2022 I
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 Wie durft nog zorgeloos door het bos te banjeren?
1

A

2

maximumscore 1
( alinea) 9

3

maximumscore 1
( alinea) 17

4

maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:

1

De Nederlandse natuur
is ...

1 relatief veilig / relatief ongevaarlijk

maar volgens biologen ...

2 wordt deze wel gevaarlijker.

Dit komt door …

klimaatverandering.

Die heeft tot gevolg dat ...

3 er ( exotische/ongewone) ( dier) soorten
naar Nederland komen die hier ongemak
veroorzaken/ziektes verspreiden.

en dat ...

4 ( dood) gewone/inheemse/Nederlandse
diersoorten ( enge) tropische ziektes gaan
verspreiden.

per juist element

1

Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
Opmerking
Bij 1 moet het relatieve karakter van de veiligheid/het ongevaarlijk zijn
benoemd zijn.
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maximumscore 3
a 3
b 2
c 4
d 5
e 1
indien
indien
indien
indien

3
2
1
0

vijf elementen juist
vier elementen juist
drie elementen juist
minder dan drie elementen juist

6

D

1

7

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
Drie van de onderstaande:
 Angst voor enge beestjes zit in onze evolutionaire bagage / is
aangeboren / zit ingebakken.
 Er is (in de media) overdreven veel aandacht voor de gevaren van
nieuwe beestjes. / De gevaren worden (in de media) overdreven.
 De mens heeft altijd behoefte aan nieuwe angsten.
 We weten (tegenwoordig) (nog maar) weinig van de natuur. / We
hebben een te romantisch beeld van de natuur. / We beseffen niet dat
natuur ook lelijk of gevaarlijk kan zijn.
per juist element

1

Beoordeel de spelling.
8

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
We zien de natuur / dieren vaak ten onrechte als gevaarlijk. / De natuur is
minder gevaarlijk dan een keukentrapje / dan onze (huiselijke)
leefomgeving.
Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

9

B

1

10

B

1

11

B

2
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maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
 juist gekleed de natuur in / een lange broek ( in je sokken) dragen als je
het bos in gaat
 schrikdraad plaatsen / een herder aanstellen ( ter bescherming van
schapen) ( tegen wolven)
 niet onder een eik gaan zitten ( als er eikenprocessierupsen actief zijn)
 een tekentang/tekenkaart ( standaard) bij je hebben / controleren op
teken / teken meteen verwijderen
indien vier elementen juist
indien drie elementen juist
indien minder dan drie elementen juist

2
1
0

Beoordeel de spelling.
13

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
het weer / slecht weer / de elementen
Beoordeel de spelling.

14

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het is gezonder/beter om de natuur in te gaan ( dan binnen te blijven)
( ondanks eventuele gevaren van de natuur) .
Beoordeel de spelling en grammatica.

15

maximumscore 2





“(Door overstromingsgevaar) knaagt de probleembever nu aan zijn
draagvlak (onder de bevolking)” (regel 12 / regels 11-13,
tekstfragment 2)
“(De mens) staat tandeloos (tegenover de machtige bever)”
(regel 17 / regels 17-18, tekstfragment 2)
“(met een portie protocollen en beleidsvisies) werpt hij een dam op
(tegen het gevaar)” (regels 18-19, tekstfragment 2)

indien drie elementen juist
indien twee elementen juist
indien minder dan twee elementen juist

2
1
0

Beoordeel de spelling.
16

1

C
3
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maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De bever wordt in Nederland niet als normaal onderdeel van het leven
gezien.
of
Doordat we relatief weinig natuur hebben, zijn we al snel bang voor
enge/overlast gevende dieren.
Beoordeel de spelling.

Tekst 2 Baan omdat je vrouw bent, wie wil dat nou?
18

maximumscore 1
4

19

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
( 1) het instellen van een ( verplicht) vrouwenq uotum
( 2) ( want) het beeld zal ontstaan dat vrouwen niet om hun kwaliteiten zijn
geselecteerd. / dat vrouwen ( alleen) om hun vrouw-zijn geselecteerd
zijn.
( 3) streefcijfers opstellen voor het aantal vrouwen dat fulltime werkt
( 4) Daardoor komen er meer vrouwen in de tussenlagen / in de
managementlagen onder de top
( 5) ( en dan) kunnen vrouwen makkelijker doorgroeien naar de top. /
belanden meer vrouwen in een topfunctie. / komen vrouwen vanzelf
aan de top. / stijgt het aantal vrouwen in de top op een gezonde
manier.
indien
indien
indien
indien

vijf elementen juist
vier elementen juist
drie elementen juist
minder dan drie elementen juist

3
2
1
0

Beoordeel de spelling.
Opmerking
Het (onjuist) gebruik van hoofdletters aan het begin van een antwoord
telt niet mee in de beoordeling.
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maximumscore 1
“met een kunstmatig (en grondwettelijk dubieus) noodverband.”
(regels 39-41)
Beoordeel de spelling.

21

D

2

22

maximumscore 1
“Bindende quota (met sancties) voor het aandeel vrouwen aan de top
leiden tot een snelle toename van dit aandeel en vergroten daarmee
de kansengelijkheid tussen mannen en vrouwen.” (regels 7-9,
tekstfragment 3)
Beoordeel de spelling.

Tekst 3 Vrouwenquotum? Neem een voorbeeld aan de topsport
23

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Een bokaal/prijs win je meestal voor iets positiefs, terwijl de schrijver
duidelijk negatief oordeelt over de uitspraken van Van Vliet.
Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

24

maximumscore 1
4, 5
Opmerking
Alleen het scorepunt toekennen als beide elementen genoemd zijn.

25

B

1

26

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Je kunt het er niet zomaar even naast doen / Je moet er 24 uur per dag
mee bezig zijn
• Het is stressvol

1
1

Beoordeel de spelling.
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maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
 Topsport is geen topfunctie.
 Topsport wordt niet gecombineerd met/is niet te combineren met een
gezin. / E en moeder die topsport bedrijft, heeft een negatieve
uitwerking op het gezin.
 Vaders kunnen niet voor kinderen zorgen.
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
0

Beoordeel de spelling.
28

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
Voorbeeld uit tekst 3:

De auteur gebruikt dit voorbeeld om het
volgende te illustreren:

Serena Williams ( alinea 5)

(1) E r zijn steeds meer vrouwen/atletes die
topsport ( succesvol) combineren met ( zorg
voor) een gezin. / Topsport kan wel degelijk
worden gecombineerd met ( zorg voor) een
gezin.

K im Clijsters ( alinea 6)

(2) Vrouwen die topsport combineren met
een gezin krijgen te maken met
vooroordelen/afkeurende, ouderwetse
reacties.

L izzie Deignan ( alinea 8)

(3) I n een gelijkwaardige relatie kiest de
man voor de zorgrol als de vrouw
succesvoller is. / kunnen mannen de zorgrol
op zich nemen. / kunnen mannen voor de
kinderen zorgen. / kijken partners samen
hoe ze de zorgtaken het best kunnen
verdelen.

per juist element

1

Beoordeel de spelling en grammatica.
Opmerking
Het (onjuist) gebruik van hoofdletters aan het begin van een antwoord
telt niet mee in de beoordeling.
29

B

1

30

B

2
6
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Overkoepelende vragen bij tekst 2 en tekst 3
31

maximumscore 1
“Vrouwen die automatisch in topposities komen, kunnen niet altijd op
draagvlak rekenen, wat hun positie ondermijnt(, vindt hij.)” (regels 17-20,
tekst 3)

32

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het is (in Nederland meer dan in andere landen) de gewoonte dat de
vrouw minder gaat werken zodra er kinderen komen.
Opmerking
De leerlingen mogen ook een citaat van r. 53-57 geven (“Nog steeds is het
in Nederland – meer dan in andere landen – de gewoonte dat de vrouw
minder gaat werken zodra er kinderen komen.”)
Beoordeel de spelling.

Tekst 4 Praat een beetje Nederlands met me
33

D

1

34

C

1

35

C

1

36

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Sommige mensen vinden het niet fijn om in het Engels aangesproken
te worden
• Andere mensen vinden het (wel) fijn om in het Engels aangesproken te
worden

1
1

Beoordeel de spelling.
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1 feitelijk
2 waarderend
3 waarderend
4 feitelijk
5 waarderend
6 feitelijk
7 feitelijk
indien
indien
indien
indien

38

Scores

zeven antwoorden juist
zes antwoorden juist
vijf antwoorden juist
minder dan vijf antwoorden juist

3
2
1
0

maximumscore 2
1
2
5
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
0

Incorrect taalgebruik
39

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
Z ie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
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Annemieke van Dongen, Algemeen Dagblad, 22 juli 2019

tekst 2

Aylin Bilic, De Telegraaf, 27 augustus 2019

tekst 3

Marijn de Vries, Trouw, 23 september 2019

tekst 4

Mirjam Schöttelndreier, Nederlands Dagblad, 5 augustus 2019

tekstfragment 1

Gebke Verhoeven, ‘Hup, naar buiten!, gezondNU.nl 5, mei 2019

tekstfragment 2

Jean-Pierre Geelen, de Volkskrant, 6 juli 2016

tekstfragment 3

Vrouwen aan de top, persbericht Centraal Planbureau, 21 augustus 2019,
https://www.cpb.nl/vrouwen-aan-de-top, geraadpleegd op 28 januari 2020
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