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Overkoepelende vragen bij tekst 1 en tekst 2 

27 maximumscore 2 
 de relativiteitstheorie van geluk (regel 46) 
 de ‘hedonistische tredmolen’ (regel 53) 
 de wet van de dalende meeropbrengst (regels 126-127) 

Niet goed: 
de Easterlin-paradox (regels 42-43) 

indien drie elementen juist benoemd 2 
indien twee elementen juist benoemd 1 
indien minder dan twee elementen juist benoemd 0 

Beoordeel de spelling. 

28 maximumscore 1 
“Er zijn geen omstandigheden in het leven waaraan een mens niet gewend 
kan raken, in het bijzonder als hij ziet dat iedereen rondom hem ze 
aanvaardt.” (tekst 1, regels 164-168) 

Beoordeel de spelling. 

29 maximumscore 1 
“(Seneca: )‘Geld maakt niemand rijk, integendeel, bij iedereen wekt het de 
begeerte naar nog meer geld.’” (tekst 2, regels 51-54) 

Beoordeel de spelling. 

30 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 

2 
1 

indien vier elementen juist benoemd 
indien drie elementen juist benoemd 
indien minder dan drie elementen juist benoemd 0 

1
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bij tekst 2: 
• Geld maakt het leven in nagenoeg alle situaties prettiger 1 

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

32 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Je kunt alinea 1 van tekst 2 wel zien als een illustratie van de wet van

de dalende meeropbrengst, omdat deze alinea aangeeft dat men 
juist/vooral in tijden waarin men minder geld heeft, / in economisch 
slechte tijden / in tijden van crisis inziet dat geld gelukkig maakt 2 

ook goed: 
• Je kunt alinea 1 van tekst 2 niet zien als een illustratie van de wet van

de dalende meeropbrengst, omdat deze alinea niet gaat over hoe men 
denkt over ‘geld maakt gelukkig’ in goede tijden / als men wel geld 
heeft 2 

Beoordeel de spelling en grammatica. 

2

31 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 

bij tekst 1, alinea 13 tot en met 19: 

1 

1 

bij tekst 2: 
• 1 Geld maakt het leven in nagenoeg alle situaties prettiger

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

• De (positieve) invloed van geld op geluksbeleving is relatief
• Geluksbeleving is (daarnaast) afhankelijk van meerdere factoren / vereist

 ook democratische instellingen en een cultuur van vrijheid/vertrouwen

of 

• Er is een positieve invloed van geld op geluksbeleving
• Geluksbeleving is (echter) afhankelijk van meerdere factoren / vereist ook

democratische instellingen en een cultuur van vrijheid/vertrouwen / Deze
invloed is (echter) beperkt

1 

1 




