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• 1 

• 1 

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 

Beoordeel de spelling. 

27 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. / Een moeder die topsport bedrijft, heeft een negatieve 
uitwerking op het gezin. 

 Vaders kunnen niet voor kinderen zorgen. 

2 
1 

indien drie antwoorden juist 
indien twee antwoorden juist 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 

Beoordeel de spelling. 

1
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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) Er 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. 

Kim Clijsters (alinea 6) (2) Vrouwen die topsport combineren met 
een gezin krijgen te maken met 
vooroordelen/afkeurende, ouderwetse 
reacties. 

Lizzie Deignan (alinea 8) (3) In 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 
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