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Tekst 1  Wie durft nog zorgeloos door het bos te banjeren? 

1 A 1 

2 maximumscore 1 
(alinea) 9  

3 maximumscore 1 
(alinea) 17 

4 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
De N ederlandse 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 (ex otische/ongewone) (dier)soorten 
naar N ederland komen die hier ongemak 
veroorzaken/ziektes verspreiden. 

en dat ... 4  (dood)gewone/inheemse/N ederlandse 
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. 

Vraag Antwoord Scores
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5 maximumscore 3 
a  3 
b  2 
c  4 
d  5 
e  1 

3 
2 
1 
0 

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 

indien vijf elementen juist  
indien vier elementen juist  
indien drie elementen juist  
indien minder dan drie elementen juist 
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12 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 2 
indien drie elementen juist 1 
indien minder dan drie elementen juist 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 

indien drie elementen juist 2 
indien twee elementen juist 1 
indien minder dan twee elementen juist 0 

Beoordeel de spelling. 

16 C 1 

 “(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) 
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17 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De bever wordt in N ederland 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. 
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