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Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1
1

C

2

C

3

A

4

maximumscore 2
• (Ecologisch gezien) passen zwijnen in veel meer delen van het land
• Zwijnen hebben belangrijke effecten op het ecosysteem

5

D

6

maximumscore 1
Johan Thissen

7

maximumscore 1
biotoop

8

D

9

C

10

maximumscore 1
Berend Voslamber

- www.vmbogltl.nl

-1-

1
1

- www.examen-cd.nl

Eindexamen vmbo gl/tl Nederlands 2014-I
-

havovwo.nl

Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2
11

maximumscore 11
In een goede samenvatting komen de volgende elementen voor:

11.1 maximumscore 1

Stellen vriendschapen op sociale netwerken/media iets voor?
11.2 maximumscore 1

Vriendschap betekent activiteiten, interesses en vaak intieme gedachten
delen/dingen delen.
11.3 maximumscore 3

•
•
•

(vriendschap) gebaseerd op nut: het heeft voordeel voor jezelf
(vriendschap) gebaseerd op plezier: het is fijn om samen dingen te
doen
(vriendschap) gebaseerd op welwillendheid: (je bent vrienden omdat)
je het karakter van de ander waardeert

1
1
1

Opmerking
Bij de drie onderdelen alleen het scorepunt toekennen als beide elementen
(vorm en inhoud) genoemd zijn.
11.4 maximumscore 1

Gemeenschappen en sociale contacten zijn vluchtiger geworden.
11.5 maximumscore 1

Nieuwe media voldoen aan de behoefte van de mens om contact te
onderhouden.
11.6 maximumscore 2

•
•

Deze media zijn makkelijk toegankelijk
Ze zijn een goed middel om je te presenteren

1
1

11.7 maximumscore 1

Er zijn weinig pure onlinevriendschappen. / De meeste vriendschappen op
sociale netwerken zijn vriendschappen tussen mensen in het echte leven.
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11.8 maximumscore 1

Sociale netwerken zijn een toegankelijk hulpmiddel voor vriendschappen
tussen mensen in het echte leven.
Opmerking
De kandidaat mag in zijn samenvatting de informatie-elementen in een
andere volgorde weergeven dan in bovenstaande opsomming, mits de
samenhang tussen de informatie-elementen in overeenstemming blijft met
die van de samen te vatten tekst.
11.9 Regeling met betrekking tot de woordgrensoverschrijding

Voor de eerste overschrijding met 10 woorden dienen geen scorepunten te
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dient per 10
woorden steeds 1 scorepunt te worden afgetrokken tot een maximum van
11 scorepunten. De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een score lager dan 0 bij deze opgave.
Schematisch:
201-210: 0 scorepunten aftrek;
211-220: 1 scorepunt aftrek;
221-230: 2 scorepunten aftrek;
231-240: 3 scorepunten aftrek;
241-250: 4 scorepunten aftrek;
251-260: 5 scorepunten aftrek;
261-270: 6 scorepunten aftrek;
271-280: 7 scorepunten aftrek;
281-290: 8 scorepunten aftrek;
291-300: 9 scorepunten aftrek;
301-310: 10 scorepunten aftrek;
meer dan 310: 11 scorepunten aftrek.
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Tekst 3
12

D

13

D

14

B
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Tekst 4
15

D

16

C

17

B

18

D

19

maximumscore 1
“Volgens hem wordt een steeds groter aantal studenten aangesproken
door veranderingen op het gebied van lokale productie en
milieubewustzijn.” (regels 112-116)

20

maximumscore 1
kern van een goed antwoord:
ze/jongeren/studenten geven om de aarde/zijn idealistisch / hun idealisme
/ ze hechten aan duurzaamheid

21

A

22

C

23

C

24

maximumscore 2
• de groeiende belangstelling voor duurzame landbouw
• de economische misère

1
1

Voorbeelden van juiste oorzaken zijn ook
– ze voelen zich geï spireerd door de vraag naar lokale producten
– ze hebb n zorgen om het milieu
– ze hebb n de kans om in de buitenlucht te werken
Voor ieder juiste oorzaak 1 scorepunt toekennen.
In totaal voor vraag 24 niet meer dan 2 scorepunten toekennen.
25

maximumscore 1
”Ze hebben zich als gemeenschappelijk doel gesteld om duurzame en
gezonde manieren te vinden om voedsel te produceren.” (regels 42-46)
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Schrijfopdracht
26

maximumscore 13

26.1 maximumscore 6

Aftrek inhoud
De score is 6 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.
Indien de volgende elementen onjuist zijn of ontbreken:
• ervaring op de boerderij Oud Vordenhove
• werkzaamheid 1
• werkzaamheid 2
• mening over het werken op een boerenbedrijf
• argument 1 voor deze mening
• argument 2 voor deze mening
• mening over biologische boerderijen
• reden 1 waarom mensen kiezen voor het werken op een biologische
boerderij
• reden 2 waarom mensen kiezen voor het werken op een biologische
boerderij
• toekomstverwachting over het boerenbedrijf

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

26.2 maximumscore 4

Aftrek taalgebruik
De score is 4 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.
•

•

•

één of twee formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste
woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw)
drie of vier formuleringsfouten
vijf of meer formuleringsfouten
één of twee spelfouten (fouten in de spelling van werkwoordsvormen,
overige spelfouten, inclusief ten onrechte opgenomen of weggelaten
hoofdletters)
drie of meer spelfouten
twee of meer interpunctiefouten
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26.3 maximumscore 3

Aftrek presentatie/conventies
De score is 3 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.
Indien de volgende elementen geheel of gedeeltelijk onjuist zijn of
ontbreken:
• passende titel
• vermelding naam
• vermelding school
• vermelding klas
• alinea-indeling
• samenhang
• logische volgorde
• passend taalgebruik
• verzorgde indruk

1
1
1
1
1
1
1
1
1

NB In het programma WOLF vermeldt u de scores van de kandidaat op elk
van de drie afzonderlijke beoordelingscriteria.

Bronvermeldingen
tekst 1

Naar een artikel van Caspar Janssen, de Volkskrant, 2 juli 2011

tekst 2

Naar een artikel van Dick Hofland, de Gelderlander, 8 januari 2011

tekst 3

Naar een advertentie, Spits, 15 december 2011

tekst 4

Naar een artikel van Diane Daniel, Ode, maart 2011
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