
Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 

Zinsbouwfout:    per fout   -1 

Telegramstijl i.p.v. hele zin:  per fout   -1 

Interpunctiefout:   1 of 2 fout(en)  -0 

      3 of meer fouten  -1 

Spelfout:    1 fout   -0 

      2 fouten   -1 

      3 of meer fouten  -2 

Overige taalfouten:   per fout   -1 

NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven 

slechts één keer als fout te worden meegeteld. 

2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 

samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.  

Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 

overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 

afgetrokken. 

4 Antwoordmodel 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

Tekst 1 Uit schaamte 

1 A

Maximumscore 2 

2  alinea 5, 6 en 7 

Indien: alinea 5 en 6,  óf 4, 5 en 6,  óf 4, 5, 6 en 7   1

Elk ander antwoord 0

Maximumscore 2 

3  alinea 8, 9 en 10 

Indien: alinea 8 en 9 1

Elk ander antwoord 0

4 C

Maximumscore 3 

5  De kern van een goed antwoord:

   wij erkennen een schuld / lossen een schuld in 2

Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 10 woorden  1

Indien: wij doorbreken een taboe   1

6 C

7 D

8 A

9 B
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10 D

11 C

12 A

Maximumscore 2 

13  De kern van een goed antwoord: 

nu levende Nederlanders zijn niet (rechtstreeks) schuldig aan de (wan)daden uit het 

verleden 1

ook goed: 

• de (wan)daden hebben lang geleden plaatsgevonden / met het verstrijken van de tijd 

vermindert de schuld 1

• de verbondenheid met voorouders die iets misdaan hebben, is toevallig / willekeurig  1

Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 15 woorden 1

14 C

15 D

Maximumscore 1 

16  “de zeer … dat monument” (regels 16-17) / “(de belangstelling) van slechts een handjevol 

mensen” (regel 21) 

Maximumscore 3 

17  De kern van een goed antwoord: 

de nazaten van de slaven in Nederland hebben meegeprofiteerd van de materiële welvaart / 

de vruchten van de slavernij, 1

dat maakt hun vraag om een monument dubieus / hun betrokkenheid bij de oprichting van 

een monument tweeslachtig 1

Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 30 woorden 1

Maximumscore 1 

18  “Als Nederlander … verworven rijkdom.” (regels 106-108) 

Maximumscore 3 

19  De kern van een goed antwoord: 

de nazaten van de slaven profiteren mee van de materiële welvaart / de vruchten van de 

slavernij, 1

maar alleen in zoverre ze in een land wonen dat die materiële welvaart kent / maar alleen in 

zoverre ze in Nederland wonen 1

Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 40 woorden 1

Maximumscore 1

20  De kern van een goed antwoord: 

de nazaten (van de slaven) in het land van herkomst van de slaven 

ook goed: 

de nazaten (van de slaven) in het gebied waar de slaven te werk werden gesteld 
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