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Tekst 1  Alles is gemaakt om kapot te gaan 

1 maximumscore 1 
(alinea) 7 

2 maximumscore 1 
(alinea) 10 

3 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Hirsts nieuwe beelden vertoonden zichtbare tekenen van verval /

waren beschadigd 1 
• Dat verval / Die schade is (echter) onderdeel van de beelden / is

gemaakt door de kunstenaar / wordt normaal gesproken uitgewist 
in musea 1 

of  

• Het verval / De beschadiging was onderdeel van de kunst 1 
• Dit/deze wordt (echter) normaal gesproken uitgewist in musea 1 

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

4 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Er is een gebrek aan (waardering voor) ambachtelijkheid / technische 
perfectie. / Moderne kunst is niet (voldoende) ambachtelijk / technisch 
perfect. 

Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

Vraag Antwoord Scores 

1



www.examenstick.nl www.havovwo.nl

Nederlands vwo  2022-I 

Vraag Antwoord Scores 

5 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 

constatering < al gegeven > Het grootste bouwwerk dat we maken, is 
het world wide web.  

probleem Het (world wide) web is vluchtig/immaterieel.  
gevaar Een technisch probleem / kleine stroomstoring volstaat om 

ons hele wereldwijde web weg te vagen. 

conclusie Zonder materie bestaat er geen geheugen. /  
Ook het immateriële uit onze tijd verdwijnt. /  
Er blijft (nagenoeg) niets over van onze (online) cultuur. 

indien drie antwoorden goed  2 
indien twee antwoorden goed  1 
indien minder dan twee antwoorden goed  0 

Beoordeel de spelling en grammatica. 

6 C 1 

7 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Mickey Mouse en Pluto zijn gewone/populaire figuren /

tekenfilmfiguren/cartoonpersonages  1 
• Ze worden (echter) weergegeven als antieke goden/helden / als

mythologische figuren / als (levensgrote) bronzen sculpturen  1 

of 

• Gewone/populaire figuren / Tekenfilmfiguren/(Cartoon)personages
worden weergegeven als antieke goden/helden / als mythologische
figuren / als (levensgrote) bronzen sculpturen 2 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

8 maximumscore 1 
“Ik liep de zalen van Treasures from the Wreck of the Unbelievable binnen 
alsof ik een jongensboek opensloeg en ik werd daadwerkelijk meegesleept 
door het avontuur.” (regels 197-201) 

Beoordeel de spelling. 

9 D 2

10 A 

2




