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Vraag Antwoord Scores 

Overkoepelende vragen bij tekst 1, 2 en 3 

21 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• tekst 1: geesteswetenschappen zijn nodig om antwoord te geven op de

grote/ethische vragen van deze tijd / om uit te zoeken wat menselijk en 
wat natuurlijk is / om uit te zoeken wat het betekent mens te zijn 1 

• tekst 2: geesteswetenschappen zijn nodig om kennis te behouden en
te ontwikkelen die niet onmiddellijk in klinkend privaat rendement kan 
worden omgezet / om ons culturele erfgoed te behouden / om te 
zorgen voor maatschappelijke opbrengsten (zowel financieel als niet-
financieel) die groter zijn dan private / om Bildung te verzorgen / om te 
zorgen voor positieve externe effecten 1 

• tekst 3: de rol van de geesteswetenschappen is veel minder groot dan
opiniemakers en columnisten willen doen geloven / de (traditionele) rol 
van de geesteswetenschappen is overgenomen door wetenschappers 
uit andere disciplines 1 

Beoordeel de spelling en grammatica. 

22 maximumscore 2 
1, 3, 5 en 6 

indien vier elementen goed 2 
indien drie elementen goed 1 
indien twee of minder juiste elementen goed 0 

23 maximumscore 1 
“De Erasmus Universiteit heft binnenkort de faculteit filosofie op, omdat te 
veel studenten filosofie als bijvak nemen en de universiteit daarvoor geen 
geld van de overheid krijgt.” (tekst 1, regels 122-127) 

Opmerking 
Niet goed rekenen: “Uitzoeken wat het betekent mens te zijn, doe je maar 
in je vrije tijd” (tekst 1, regels 118-119) 

Beoordeel de spelling. 
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24 maximumscore 1 
“(Dan moet je) de bezuinigingen bij geesteswetenschappen toejuichen” 
(tekst 3, regels 130-132) 

Ook goed is: 
“dan had je die faculteit filosofie niet gisteren, maar al tien jaar geleden 
moeten opheffen.” (tekst 3, regels 128-130) 

Beoordeel de spelling. 

25 maximumscore 5 
De kern van een goed antwoord is: 
1 Opleidingen met een laag privaat, maar hoog maatschappelijk 

rendement sterven uit. / bedreiging van de geesteswetenschappen / Er 
wordt (radicaal) gesneden in de geesteswetenschappen. 

2 de (Nederlandse) overheid / de universiteit(sbestuurders) / 
beleidsmakers 

3 een andere soort financiering invoeren / Stop de financiering van 
studies die zichzelf kunnen bedruipen. / Stop met het sluiten van 
opleidingen die het zelf niet kunnen redden maar wel maatschappelijke 
meerwaarde hebben. 

4 opiniemakend Nederland / vertegenwoordigers van de geestesweten-
schappen / (de meeste) opiniemakers / columnisten 

5 Geesteswetenschappers moeten buiten hun academische hokjes gaan 
denken / grenzen tussen studies laten vervagen / gaan kijken bij 
ingenieurs. 

per juist weergegeven element 1 

Opmerking 
Antwoorden met voorbeelden van opleidingen niet goed rekenen. 

Beoordeel de spelling. 
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