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Tekst 1  Mag het een tikje minder spontaan, alstublieft? 

1 maximumscore 2 
• 3 1 
• 5 1 

2 maximumscore 1 
(alinea) 9 

Ook goed is: 
(alinea) 10  

3 maximumscore 1 
(alinea) 12 

4 D 1 

5 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens de zin uit alinea 2 zit spontaniteit niet in de natuur van

bepaalde mensen 1 
• Volgens de zin uit alinea 3 zijn alle mensen van nature spontaan (maar

zit er een rem op hun spontaniteit) 1 

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

6 maximumscore 3 
Drie van onderstaande: 
 het cursiveren / benadrukken van het woord ‘wíllen’ (regel 29)  
 het citeren van een spelfout / het benadrukken van een spelfout met 

het woord ‘sic’ (regel 39) 
 het gebruik van de uitdrukking “gaat dat er niet in” (regel 30) 
 het citeren van een zin die slecht / krom geformuleerd is / van een zin 

waarin het woord ‘druk’ verkeerd gebruikt is (regels 38-42) 

per juist benoemd element 1 scorepunt toekennen tot een maximum van 3 

Vraag Antwoord Scores 

1

Beoordeel de spelling. 
7 C 1 
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Vraag Antwoord Scores 

8 maximumscore 1 
“Spontaniteit komt tot uiting in daadkracht, zoals het oppakken van nieuwe 
initiatieven en het in gang zetten van verfrissende acties.” (regels 48-52) 

Opmerking 
Niet goed rekenen: 
De spontane mens is niet gekunsteld, niet verlegen, oprecht, eerlijk, 
onbevangen, openhartig en behept met zelfvertrouwen. (regels 19-22) 

9 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De maatschappelijke elite heeft opgehouden te bestaan als

cultuurdrager / heeft geen voorbeeldfunctie meer 1 
• Er is een herwaardering van (het begrip) spontaniteit 1 

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

10 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 

tijdaanduiding kijk op het begrip spontaniteit 
1 In de middeleeuwen gaf men nog ongeremd uiting aan emoties 

en gewelddadige spontaniteit. 
2 < al gegeven> Daarna begon het civilisatieproces / raakten 

(deugden als) zelfbeheersing en 
ingetogenheid in zwang. 

3 In de victoriaanse tijd 
/ In de negentiende 
eeuw / In Moreno’s 
tijd 

werden de normen veel strenger / werd 
spontaniteit negatief gewaardeerd. 

4 < al gegeven> Nu is het civilisatieproces ten einde / moet 
iedereen spontaan zijn / is er een 
herwaardering van spontaniteit als noemer 
van ongeremdheid, onbevangenheid en 
afkeer van conventies. 

bij zes juist weergegeven elementen 4 
bij vijf juist weergegeven elementen 3 
bij vier juist weergegeven elementen 2 
bij drie juist weergegeven elementen 1 
bij twee of minder juist weergegeven elementen 

0 

2
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Vraag Antwoord Scores 

Beoordeel de spelling.  
11 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is:  
• Als spontaan zijn een verplichting is / afgedwongen wordt, 1 
• is er geen sprake meer van spontaniteit 1 

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

 12 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is:  
• 1  Deze opgelegde norm kan worden gebruikt als legitimatie voor

botheid, ongemanierdheid en wangedrag 1 
• 2  Deze norm zorgt ervoor dat terughoudend en ingetogen gedrag

wordt gezien als suspect / als een sociale zonde 1 
• 3  Spontaniteit laat geen ruimte voor aftasten en voor verkennende

bewegingen in een vriendschappelijke relatie. / Spontaniteit kan een 
rijpingsproces ook nodeloos belasten 1 

Maximumlengte van het antwoord: 60 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

13 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Momenteel is er een overdaad aan spontaan gedrag 1 
• maar er is behoefte aan minder spontaniteit 1 

Beoordeel de spelling en grammatica.

14 maximumscore 3 
4, 6, 7, 8 en 9 

indien vijf goed  3 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 

15 C 1 

16 A 2 

3
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Vraag Antwoord Scores 

17 maximumscore 2 

tijdsverschijnselen volgens 
tekstfragment 1 

oorzaken volgens de 
hoofdtekst 

< al gegeven > Overdrijven is 
alledaagse kost geworden. (alinea 2) 

A Spontaniteit is de sociale 
norm. (regel 198) 

< al gegeven > Nu kun je je afvragen 
of het nodig is zo’n huishoudelijke 
mededeling met je vrienden te delen. 
(alinea 1) 

B Ze voelen zich gerechtigd 
(iedereen deelgenoot te maken 
van hun particuliere genoegens) 
(regels 210-213) 

Ook goed:  
B Spontaniteit is de sociale norm 
geworden. 

Opmerking: dit antwoord niet 
goed rekenen wanneer dit 
antwoord ook al bij A is gegeven. 

4




