
www.examenstick.nl www.havovwo.nl

Nederlands vwo  2021-II 

Vraag Antwoord Scores 

Tekst 4  Misschien eerst eens begrijpen wat ons overkomen is

29 maximumscore 1 
alinea 4 

30 B 1 

31 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Standpunt: het onderwijsbeleid uit 2016 dat gericht is op verdere

digitalisering, moet niet gecontinueerd worden 1 
• Argument: onderzoek laat zien dat digitalisering slecht is voor

onze cognitieve/sociale/fysieke vermogens 1 

Beoordeel de spelling en grammatica. 

32 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 

‘diepzeeduiken in een zee van 
woorden’ 

‘glijden over de oppervlakte als 
een jetskiër’ 

1a. (we zijn steeds slechter in staat 
om) deze informatie aandachtig te 
lezen / er een weloverwogen 
mening over te vormen 

1b. (We kunnen weliswaar steeds) 
sneller informatie vinden 

2a. er een weloverwogen mening 
over te vormen / (in plaats van) 
erover na te denken 

2b. We consumeren informatie 

3a. (Vroeger) kon ik me moeiteloos 
verdiepen (in een boek of een lang 
artikel). 

3b. (Nu) laat mijn concentratie 
(na een bladzijde of twee al) te 
wensen over. 

per juist geciteerd paar zinnen of zinsgedeelten 1 

 Beoordeel de spelling. 
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 33 maximumscore 1 

• Zin 1:
Dat twee derde van de zieke werknemers thuiszit vanwege deze
klachten is in deze volledige redenering wel relevant, want
deze klachten worden (inderdaad) veroorzaakt door (een overspanning
van het brein die is veroorzaakt door) multitasken 1 

Opmerking 
Niet goed rekenen: de redenering klopt. 

of 

• Zin 2:
Dat twee derde van de zieke werknemers thuiszit vanwege deze
klachten is in deze volledige redenering niet relevant, want
deze klachten kunnen ook een andere oorzaak hebben dan multitasken
of digitalisering 1 

Opmerking 
Niet goed rekenen: de redenering klopt niet. 

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

34 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Weliswaar blijkt (uit onderzoek) dat de communicatiefrequentie via

digitale media vertienvoudigd is / dat we meer digitaal zijn gaan 
communiceren, 1

• maar we zijn minder in staat tot (het voelen van) empathie en compassie
(voor anderen) / er is een sterke afname van sociale vaardigheden (als we 
nog hoofdzakelijk via beeldschermen communiceren),  1 

• dus is het een mythe / klopt het niet dat digitalisering ons
(daadwerkelijk / inderdaad) verbindt met anderen 1 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
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35 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is:  
De (toenemende) digitalisering zorgt ervoor dat we aan oneindige 
informatiestromen / te veel informatie worden blootgesteld. / We hebben 
last van het onbegrensde van digitale informatie. 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

36 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• (meer informatie consumeren en) minder nadenken over informatie 1 
• (een teveel aan informatie met als gevolg) overspanning van het

brein 1 
• (veel meer communicatie via sociale media en daardoor) minder

empathie 1 

Beoordeel de spelling.

37 A 1 

38 A 1 

39 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Nee, de grafiek kan daarvoor niet gebruikt worden 1 
• want uit de grafiek blijkt dat digitale middelen met name een

negatieve invloed hebben op de studieresultaten 1 

Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

40 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Nee, de grafiek kan daarvoor niet gebruikt worden / de grafiek

gaat in tegen het standpunt in alinea 8 1 
• want uit de grafiek blijkt dat een ruime meerderheid positief is over

de invloed van digitale middelen op contact met vrienden 1 

Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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