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Beoordelingsmodel 
 
 

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

Tekst 1  De vloek van het feminisme 
 

 1 maximumscore 1 
Het vraagstuk van het te lage geboortecijfer (waardoor de kosten voor de 
vergrijzing niet meer zijn op te brengen en de Europese cultuur zal 
verdwijnen). 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 2 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 6 
 

 4 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 5 maximumscore 1 
alinea 16 
 
 

Vraag Antwoord Scores

 6 B 
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− “zonder tegensputteren” (regels 53-54) 
− “geen moeite” (regel 69)  
− “klakkeloos (omarmd)” (regels 113-114) 
− “nagebauwd” (regel 114) 
− “roept nu iedereen” (regel 115) 
 
per juist antwoord 1 
 

 8 B 
 

 9 D 
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 10 maximumscore 3 

De kern van een goed antwoord is: 
• De feministische doctrine is de leerstelling / vaste overtuiging dat 

vrouwen het recht hebben zichzelf volledig te ontplooien door, net als 
mannen, te studeren en carrière te maken 2 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 11 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De auteur gelooft dat vrouwen beter met kinderen omgaan dan 

mannen / dat vrouwen beter dan mannen weten hoe je een kind aan 
moet pakken, moet troosten, moet straffen of corrigeren / dat vrouwen 
geboren opvoeders of verzorgers zijn 1 

• Aan deze overtuiging valt niet te tornen / Over deze overtuiging wordt 
niet kritisch nagedacht 1 

 
 12 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste argumenten met type argument zijn: 
• Voor een gezonde psychische ontwikkeling moet een opgroeiend kind 

veel bij zijn ouders / in de eigen omgeving zijn; argument op basis van 
nut / vooropgezette mening 1 

• Vrouwen zijn beter in kinderen opvoeden dan mannen; argument op 
basis van nut / vooropgezette mening  1 

 
Opmerking 
Alleen bij een juiste koppeling van argument en benaming argument 
kunnen scorepunten worden toegekend. 
 

 13 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn (drie van de volgende):  
− Professionele opvang is geen volwaardige vervanging van de liefde die 

het kind thuis krijgt. 
− Werken is helemaal niet zo leuk. 
− Thuis zijn en voor de kinderen zorgen is helemaal niet saai. 
− Vrouwen gaan beter om met kinderen dan mannen. 
 

per juist argument 1 
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 14 maximumscore 3 

Voorbeelden van juiste ‘ongewenste maatschappelijke verschijnselen’ (drie 
van de volgende): 
− Het feminisme is aansprakelijk voor het lage geboortecijfer. 
− Het feminisme is een bedreiging voor de Europese cultuur. 
− Het feminisme belemmert het treffen van goede 

ouderdomsvoorzieningen. 
− Het feminisme heeft ervoor gezorgd dat de vrouw haar natuurlijke 

positie in de opvoeding van kinderen verloren heeft / heeft het voeren 
van een gezonde huishouding bemoeilijkt. 

− Het feminisme heeft verkeerde beelden aangewakkerd over de 
rolverdeling tussen man en vrouw. 

− Het feminisme is aansprakelijk voor het feit dat vrouwen vaak 
ongewenst kinderloos blijven. 

 

per juist verschijnsel 1 
 

 15 A 
 

 16 B 
 

 17 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Kinneging vindt dat vrouwen thuis moeten blijven en meer kinderen 

moeten krijgen (zodat in de toekomst het vergrijzingsprobleem wordt 
opgelost) 1 

• Van Praag vindt dat vrouwen meer ingezet moeten worden als 
arbeidskrachten (zodat de kosten van de vergrijzing kunnen worden 
betaald) 1 

 
 18 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
• Kinneging vindt dat kinderopvang schadelijk is 1 
• Van Praag vindt dat kinderopvang ervoor zorgt dat kinderen in een 

omgeving verkeren waar alle sociale leersituaties voorkomen 1 
 

 19 maximumscore 1 
“Een paar uurtjes per week is zeker niet slecht en in veel gevallen zelfs 
goed voor de ontwikkeling van een kind.” (regels 160-163) 
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