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Tekst 1  Juist door ver te reizen help je de wereld 

1 D 1 

2 maximumscore 5 
De kern van een goed antwoord is: 

oorzaken voor  
de lange vrede direct gevolg indirect gevolg uiteindelijk 

gevolg 
1  geletterdheid  1a  Geletterdheid 

leidt tot bewustzijn 
over mensen in 
andere landen en 
hun problemen. 
<al gegeven> 

1b  Dit bewustzijn 
leidt tot empathie. 

En deze 
drie 
factoren 
bevorderen 
de ‘lange 
vrede’. 

2  globalisering 2a  Globalisering 
leidt ertoe dat de 
wereld een klein 
dorp is / we ons 
bewust worden van 
het lijden van de 
hele wereld. 

2b  En dat (zie 
2a) leidt ertoe dat 
we ons bewust 
worden van het 
lijden van de hele 
wereld. / we 
empathie krijgen. 

3  reizen / in 
aanraking 
komen met 
andere culturen 

3a  Reizen leidt 
ertoe dat je in 
andermans 
schoenen staat. / je 
begrip krijgt voor 
mensen uit een 
andere cultuur. 

3b  En dat (zie 
3a) leidt ertoe dat 
we begrip krijgen 
voor de hele 
groep waartoe die 
persoon behoort. 
/ je empathie 
krijgt voor de hele 
groep. 

per juist ingevulde cel  1 

Let op: als bij 2a en 2b hetzelfde is ingevuld, levert dit maar 1 scorepunt 
op. 

Beoordeel de spelling. 

Vraag Antwoord Scores 

1

3 A  
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Vraag Antwoord Scores 

1 
4 maximumscore 1 

“De stijging komt voor een belangrijk deel op het conto van inwoners van 
ontwikkelingslanden, voor wie vliegen eindelijk betaalbaar wordt. In 2017 
hing een schamele 3 procent van de wereldbevolking in de lucht, de 
overige 97 procent kan niet wachten om te volgen.” (regels 24-31) 

Beoordeel de spelling. 

5 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Beide zijn financieel bereikbaar geworden voor armere mensen 1 
• Vanaf dat moment worden beide negatief beoordeeld door de elite 1 

Beoordeel de spelling en grammatica.

6 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
twee van de volgende: 
 De elite heeft een snobistische houding ten aanzien van de 

plasticconsumptie van andere klassen. 
 De elite negeert dat het plasticprobleem niet in de consumptie zit, maar 

in de afvalverwerking. 
 De elite wil haar dedain tegenover andere klassen verbergen met een 

oneigenlijk argument. / met verwijzing naar de duurzaamheid van hout. 

per juist benoemd element  1 

Beoordeel de spelling en grammatica. 

7 A  1 

8 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Er wordt gesteld dat we alleen maar kunnen kiezen tussen zo snel

mogelijk een nul-emissie realiseren voor de volledige economie of 
klimaatverandering / het klimaatprobleem 1 

• Er wordt gesteld dat we (bij een nul-emissie) moeten kiezen tussen alle
vliegtuigen aan de grond houden of vol inzetten op ‘ontkoling’ van de 
luchtvaartsector 1

Beoordeel de spelling en grammatica. 

2
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Vraag Antwoord Scores 

9 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
drie van de volgende: 
 Reizen maakt de wereld een betere/veiligere/vredigere plek.
 Vliegschaamte is elitair.
 Minder vliegen helpt het milieu niet (vliegen moet klimaatneutraal

worden). / Minder vliegen lost het klimaatprobleem niet op.
 Andere manieren van reizen kosten meer tijd, geld en kennis.

per juist benoemd element  1 

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

10 B 1 

11 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 wel 

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

12 maximumscore 3 
1 waarderend 
2 waarderend 
3 feitelijk 
4 waarderend 

indien vier elementen juist benoemd 3 
indien drie elementen juist benoemd 2 
indien twee elementen juist benoemd 1 
indien minder dan twee elementen juist benoemd 0 

13 maximumscore 2 
1 
1 

• 3
• 7

14 C 1 
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