
4 Beoordelingsmodel 

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

Tekst 1 Genoeg meningen 

Maximumscore 1 

1  alinea 4 

Maximumscore 1 

2  alinea 14 

Maximumscore 4 

3  De kern van een goed antwoord is (drie van de volgende): 

• de individualisering van de meningsvorming 

• de democratisering van de meningsvorming 

• de (aanjagende) rol van de media 

• de intensivering van de meningsvorming 

per juiste hoofdoorzaak 1

• een volledig goed antwoord, in totaal niet langer dan 20 woorden 1

Maximumscore 3 

4  De kern van een goed antwoord is: 

• De opvatting dat het uiten van zoveel mogelijk meningen tot een oplossing leidt / dat uit de 

botsing der meningen vanzelf een oplossing naar voren komt 1

• De mening dat het uiten van al deze meningen alleen maar tot verwarring leidt (en niet tot 

een conclusie) 1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden 1

5 A

6 C

7 D

8 C

Maximumscore 3 

9  De kern van een goed antwoord is: 

• door het (georganiseerde) wantrouwen in het gezag  1

• door ‘buitenstaanders’ gelegenheid te geven hun persoonlijke mening te geven 1

• een volledig goed antwoord, in totaal niet langer dan 20 woorden 1

10 A

11 D
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Maximumscore 2 

12  De kern van een goed antwoord is: 

• Bij het vormen van een mening / Bij het interpreteren/volgen van feiten en gebeurtenissen 

ontbreken/ontbreekt vaste schema’s / een houvast / een systematiek / een samenhangend 

wereldbeeld 1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden  1

Maximumscore 2 

13  Voorbeelden van een juist citaat zijn (twee van de volgende): 

• “politieke entrepreneurs” (regel 141) 

• “opkopers (van loslopende meningen)” (regel 142) 

• “populisten” (regel 147) 

per juist citaat 1

14 A

Maximumscore 1 

15  “En zou er af en toe een journalist mogen uitzoeken hoe het werkelijk zit?”(regels 220-222) 

Maximumscore 2 

16  Voorbeelden van een goed antwoord zijn (één van de volgende): 

• Een betoog: want de schrijver beargumenteert dat de vloed aan meningen niet bijdraagt aan 

oplossingen. 

• Een beschouwing: want de schrijver laat ons nadenken over het geringe resultaat van al die 

meningsvorming. 

• Een combinatie van betoog en beschouwing: want (combinatie van argumenten hierboven). 

Opmerking 1 

Antwoorden die de tekst primair als uiteenzetting typeren, moeten fout gerekend worden. 

Opmerking 2 

Wanneer een kandidaat een tekstsoort noemt zonder de bijbehorende juiste uitleg, 0 punten 

toekennen.

17 A

18 C

19 C
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