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15 1 en 4
Zie regels 52-56: 'De mensen die onderweg een gesprek voerden met een onbekende

bleken de prettigste reis te hebben van alle deelnemers.'
En regels 57-60: 'Maar dat was niet wat andere proefpersonen verwachtten. Die
verwachtten juist dat met een vreemde praten onprettig en onproductief zou zijn.'

16 c
In alinea 7 lees je inderdaad: 'Dat is op zich niet zo raar, want we vergissen ons,
zoals gezegd, wel vaker in hoe we ons in de toekomst zullen voelen.' (regels 82-85)
Maar dit is niet de uitkomst van het onderzoek van Epley en Schroeder. Het is iets
wat al bekend was. Het wordt hier alleen genoemd als verklaring van de uitkomst van
het onderzoek,

17 De kern van een goede samenvatting:
Er zijn geen verschillen tussen mensen met verschillende
persoonlijkheidskenmerken.
of
Persoonlijkheid doet er niet toe (bij het praten met onbekenden).
Zie regels 99-102: 'In hun onderzoek vonden de twee onderzoekers geen verschillen
tussen mensen met verschillende persoonlijkheidseigenschappen.'
Of regels 106-110: 'We denken dat mensen in de situaties die wij onderzochten, zulke
sterke ideeën over die situatie hebben, dat persoonlijkheid er niet meer toe doet.'
Je samenvatting moet uit een of meer hele zinnen bestaan, en je mag niet meer dan
20 woorden gebruiken.

18 A
Zie regels 115-118: 'Schroeder kan niet zeggen of het de wereld zou verbeteren alsiedereen met onbekenden zou gaan praten.'



TEKST 2 WAAROM TIENERS ELKE MAANDAG MOE op SCHOOL VERSCHIJNEN

12 4, 2, 1, 3
2p 'Uit onderzoek blijkt dat veel tieners in het weekeinde langer slapen.' is een

samenvatting van de alinea's 1-2.
'Het gevolg is dat ze maandag moe op school verschijnen.' is een samenvatting van

de alinea's 3-5.
'Een programma waardoor tieners routine en genoeg slaap ontwikkelen, biedt

uitkomst.' is een samenvatting van alinea 6.
'Het verbeteren van slaaproutines zorgt ervoor dat tieners minder gestrest zijn en

beter slapen.' is een samenvatting van alinea 7.

2p 13 D

Antwoord A geeft alleen de kern weer van alinea 6.
Antwoord B geeft alleen de kern weer van de alinea's 2-5 en 8.
Antwoord C geeft alleen de kern weer van de alinea's 4-5.

2p 14 D

Samenvatting A vat alleen de alinea's 1-5 en 8 samen.
Samenvatting B vat alleen alinea 8 samen.
Samenvatting C vat alleen alinea 6 samen.
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TEKST 2 LEKKER PUH

lp 12 c
De tekst gaat over leedvermaak. De eerste twee alinea's zijn bedoeld om duidelijk
te maken wat leedvermaak precies is: samenvatting C. Zie regels 16-19: *Maar is er
weleens iets vervelends met iemand gebeurd waarbij je een kleine glimlach niet kon
onderdrukken? Dat is leedvermaak!'
Dat de psychologen Ouwerkerk en Van Dijk al tien jaar onderzoek doen naar
leedvermaak (samenvatting A), is niet het belangrijkste van de eerste twee alinea's.
Samenvatting B maakt niet duidelijk wat leedvermaak precies is.
Samenvatting D gaat niet over leedvermaak maar over treiteren.

lp 13 (zin) 4
Volgens Van Dijk wordt het leedvermaak juist een stuk minder als bijvoorbeeld een

Idols-kandidaat erg zenuwachtig is: '"We hebben ook net een studie gedaan", vult

Van Dijk aan, "waarbij zo'n slechte Idolskandidaat zich niet zelf heeft opgegeven,
maar door haar moeder is opgegeven. Deze kandidaat barst van de zenuwen. Dan zie

je dat het leedvermaak gelijk ook een stuk minder wordt. We hebben een hekel aan

arrogante mensen."' (regels 71-80)

3p 14 Een goede samenvatting komt hierop neer:
1 Een mogelijk gevaar van leedvermaak is de kans dat het omslaat in

minder onschuldig plezier.
2 Bijvoorbeeld in hooligangedrag
3 of in roddelen.
Zie regels 119-125: 'Maar het kén overgaan in minder onschuldig plezier. Ouwerkerk
kan zich goed voorstellen dat je ook ergere dingen kunt toestaan als je leedvermaak
toestaat. Hooligangedrag bijvoorbeeld. Of alledaagser: roddelen.'
In een samenvatting horen normaal gesproken geen voorbeelden thuis. Maar in deze
samenvattingsopdracht is uitdrukkelijk wél om twee voorbeelden gevraagd.
Je samenvatting moet uit een of meer hele zinnen bestaan, en je mag niet meer dan
30 woorden gebruiken.

3p 15 Een goede samenvatting komt hierop neer:
1 De centrale vraag in de discussie over leedvermaak: is het een slechte

emotie?
2 Volgens Van Dijk hangt dat af van het motief.
3 Als leedvermaak voortkomt uit een gevoel voor rechtvaardigheid, is dat

niet slecht.
Zie regels 132-134: 'Daarmee komen we op een oude discussie: is leedvermaak een
slechte emotie?'



En regels 140-148: "'Als je blijdschap voortkomt uit rechtvaardigheidsgevoel, is datdan slecht? Dat denk ik niet", zegt Van Dijk. "Het hangt ervan af wat het motiefis. Leedvermaak uit afgunst en haat moet je bestrijden. Maar als de situatie meer
stuntelig is of als leedvermaak voortkomt uit rechtvaardigheid, is dat niet per se
slecht."'
Je samenvatting moet uit een of meer hele zinnen bestaan, en je mag niet meer dan
40 woorden gebruiken.

16 c
Het is een informatieve tekst: de schrijfster laat psychologen aan het woord die
uitleggen wat leedvermaak is, wat er de oorzaken van zijn en hoe wordt gedacht over
de vraag of het een slechte emotie is.
Antwoord A: Van Dijk vindt (in alinea 9) inderdaad dat je leedvermaak uit afgunst
moet bestrijden, maar dat is lang niet het belangrijkste wat hij over leedvermaak
zegt.

Antwoord B: De voorbeelden in de tekst zijn niet bedoeld om de lezer te amuseren
maar om duidelijk te maken wat er wordt bedoeld.
Antwoord D: Volgens Van Dijk is leedvermaak niet altijd slecht, maar soms wel: 'Het
hangt ervan af wat het motief is.' (regels 143-144)



het levende voorbeeld van.' (regels 141-149)

TEKST 2 DE OPMARS VAN DE ROBOT

p 12 | is 1997 en schaakcomputer Deep Blue wint een partij tegen

wereldkampioen Gari Kasparov.' (regels 1-3)

2 'Toch kon Deep Blue minder dan de smartphone van nu, ook al had hij

de grootte van een flinke kledingkast.' (regels 5-8)

3 NDe computerchips worden steeds kleiner en de rekenkracht ervan

neemt steeds meer toe.' (regels 8-10)

4 versturen en opslaan van data wordt dus steeds goedkoper.'

(regels 20-22)

5 'Door deze technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren

verandert onze samenleving ingrijpend.' (regels 22-25)

x

x

x

In een goede samenvatting van de eerste twee alinea's komen het kleiner en
goedkoper worden van de chips aan de orde. Ook dat het versturen en opslaan van
data goedkoper wordt, en dat de samenleving daardoor ingrijpend verandert.
De schaakpartij van Kasparov met schaakcomputer Deep Blue is een voorbeeld van
de technologische ontwikkelingen, alleen bedoeld om de aandacht van de lezer te
trekken. En voorbeelden horen niet in een samenvatting.

4p 13 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

'Op financieel gebied hebben we de eerste stap naar een samenleving
zonder contant geld bijvoorbeeld al gezet.' (regels 26-29)

'De directeur geeft het voorbeeld van een nieuw kantoor aan de Zuidas
in Amsterdam, waar mensen hun lunch alleen nog met hun mobiel
kunnen betalen.' (regels 34-38)

'Op de Nederlandse wegen zullen we in de toekomst zelfsturende auto's
gaan zien.' (regels 49-51)

'Als auto's met elkaar communiceren, kunnen die jou waarschuwen
dat je op een file afrijdt en je op tijd een alternatieve route aangeven.'
(regels 77-81)

'Een andere sector waarin de techniek niet stilstaat, is de
gezondheidszorg.' (regels 82-84)

'Ook met andere weefsels, zoals bot en kraakbeen, wordt vooruitgang
geboekt.' (regels 101-103)

'De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemde het in een
toespraak "technologische werkloosheid": werkloosheid die ontstaat
doordat bedrijven massaal overstappen op robots die het werk doen.'
(regels 108-114)

x

x

x

x



2017-11

In de tekst worden vier ontwikkelingen besproken: op financieel gebied (alinea 3),in het verkeer (alinea's 4 en 5), in de gezondheidszorg (alinea 6) en in dewerkgelegenheid (alinea's 7 en 8). Om deze vier ontwikkelingen samen te vatten, kun
je goed de informatie gebruiken in de zinnen li 3, 5 en 7.De zinnen 2, 4 en 5 gaan over voorbeelden van deze ontwikkelingen. En voorbeelden
horen niet in een samenvatting.

14 Een goede samenvatting komt hierop neer:
(Jelte) Timmer vindt dat we (heel) voorzichtig moeten zijn mettechnologische ontwikkelingen.
of
volgens (Jelte) Timmer stellen we ons onvoldoende vragen over wat het
versmelten van mens en technologie betekent / over de technologische
ontwikkelingen.
Zie regels 130-133: 'Jelte Timmer (...) vindt dat we met dit soort ontwikkelingen heel
voorzichtig moeten zijn.'
0f regels 136-138: 'Mens en technologie versmelten. En over wat dat betekent,
stellen we ons nog onvoldoende vragen.'
Je samenvatting moet uit een of meer hele zinnen bestaan. En je mag niet meer dan

20 woorden gebruiken.
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Nederlanas 2018-1

TEKST 2 LIMBURGERS NOG TOONGEVOELIGER DAN GEDACHT

12 B tekst gaat over een onderzoek naar de zangerigheid van het Limburgs. DeDe 
alinea's 2-5 geven allerlei informatie over dat onderzoek. In alinea 1 is kort
samengevat waar het om gaat, zodat de lezer alvast weet wat het onderwerp is.

13 Onderzoek Stefanie Ramachers

onderwerp van het onderzoek 

Uitkomst deelonderzoek 1

Uitkomsten deelonderzoek 2

Conclusie van het onderzoek

1

2

3

4

verwerving van toonhoogteverschillen
(binnen woorden) in het Limburgs
Limburgse en Nederlandse baby's hebben
dezelfde toongevoeligheid.
Limburgse volwassenen horen beter
verschil tussen woorden met verschillende
toonhoogtes.

Limburgse volwassenen zijn ook heel goed
in het horen van (subtiele) verschillen
binnen één woordmelodie.

5 Limburgers zijn nog toongevoeliger dan
we al dachten.

of

5 Limburgers zijn erg goed in het horen van
subtiele woordmelodieverschillen.

1 Het onderwerp van het onderzoek: 'Ramachers deed promotieonderzoek naar
de verwerving van toonhoogteverschillen binnen woorden in het Limburgs.'
(regels 11-12)
2 De uitkomst van deelonderzoek 1: 'Uit Ramachers' onderzoek blijkt verrassend
genoeg dat Limburgse én Nederlandse baby's dezelfde toongevoeligheid hebben.'
(regels 14-15)
3 en 4 Twee uitkomsten van deelonderzoek 2: 'Ramachers vergeleek Limburgers met
niet-Limburgers door ze onzinwoorden met verschillende toonhoogtes te laten horen
en ze keek hoe goed beide groepen de verschillen tussen die woorden konden horen.
De Limburgse proefpersonen bleken aanmerkelijk beter dan Nederlanders. Ze waren
ook heel goed in het horen van subtiele verschillen binnen één woordmelodie (...).
(regels 17-21)
5 De conclusie van het onderzoek: 'De Limburgers zijn dus nog toongevoeliger dan
we al dachten.' (regels 23-24)
Of: 'Ze blijken ook erg goed in het horen van heel subtiele woordmelodieverschillen.
Dat blijkt uit onderzoek van taalwetenschapper Stefanie Ramachers (...).' (regels 1-3)

14 B
De tekst geeft informatie over een onderzoek naar de zangerigheid van het Limburgs.
Als je de tekst in één zin moet samenvatten, komt de conclusie van het onderzoek
het meest in aanmerking. Dat is niet voor niets ook de titel van de tekst.
Dat Limburgers om hun zangerige spraak bekend staan (antwoord A), klopt. Maar
daarmee is nog niets gezegd over het onderwerp van de tekst: het onderzoek van
Ramachers.
Hetzelfde geldt voor de antwoorden C en D: ze zeggen niets over het onderwerp.



TEKST 2 VOOR DE IDEALE GOLF HOEF JE STRAKS NIET MEER NAAR HAWAi

11 cl;
In alinea 1 wordt verteld over de nieuwe technologie: de kunstmatige golf waar jedoorheen kunt surfen. Alinea 2 gaat over het gevolg van deze verandering: 'Met
dergelijke technologie hoeven surfers niet langer meer naar exotische oorden (...).'
(regels 21-24) Let ook op de titel: 'Voor de ideale golf hoef je straks niet meer naar
Hawaï'.
Dat je over enkele jaren in Winschoten of Zutphen kunt surfen, is niet meer dan een
voorbeeld van dit gevolg. En voorbeelden horen niet in een samenvatting.
Hetzelfde geldt voor de verbazing van Ringelberg: niet meer dan een voorbeeld om
duidelijk te maken hoe opzienbarend de nieuwe technologie is.

4;12 Een goede samenvatting van de vier gevolgen komt hierop neer:

1 Surfen wordt (een stuk) toegankelijker.
2 Surfen krijgt meer aandacht van de media.
3 Surfen kan een publiekssport worden. / Er komt meer publiek op het

surfen af.
4 Surfen kan een olympische status krijgen.

Gevolgen 1 en 2: 'Surfen wordt daardoor een stuk toegankelijker, met meer aandacht

van de media.' (regels 62-64)
Gevolg 3: 'Surfen kan hierdoor een publiekssport worden.' (regels 69-70)

207



Examens met uitwerkingen
Examenbundel 2020 1 2021

Gevolg 4: 'De voor alle atleten gelijke omstandigheden kunnen ook bijdragen aan een
blijvende olympische status voor de sport.' (regels 70-73)
Je samenvatting mag niet meer dan 50 woorden tellen.
Een goede samenvatting is bijvoorbeeld:
Door de gegarandeerd goede golven wordt surfen een stuk toegankelijker.
Het krijgt daardoor meer aandacht van de media, en het kan een
publiekssport worden. En doordat de omstandigheden nu voor alle atleten
hetzelfde zijn, wordt het zelfs mogelijk dat surfen een olympische status

krijgt.

13 Een goede samenvatting van de kanttekeningen komt hierop neer:
I Wave pools lijken sterk af te wijken van duurzaamheid. / Wave pools

lijken niet duurzaam te zijn. / Wave pools gaan in tegen Moeder Natuur.
2 Het is nog maar de vraag of de hele surfscene overstag gaat.
Kanttekening 1: 'Surfen en duurzaamheid gaan al tientallen jaren samen en daar

lijken wave pools sterk van af te wijken. Aukes: "Je glijdt normaal mee op Moeder
Natuur. Gebeurt dat ineens op elektriciteit, dan gaat het daar toch tegenin."'

(regels 97-103)
Kanttekening 2: 'Het is daarnaast nog maar de vraag of de hele surfscene overstag

gaat.' (regels 110-112)
je samenvatting mag niet meer dan 25 woorden tellen.
Een goede samenvatting is bijvoorbeeld:
Er zijn ook twijfels. Wave pools lijken niet duurzaam te zijn. En het is nog
maar de vraag of de hele surfscene overstag gaat.

14 A
Een opsomming van plannen voor wave pools in de nabije toekomst. In alinea 5 lees
je: 'Dat kan echter veranderen voor de Spelen in 2024, zeker ook omdat er meer
wave pools komen en de technologie steeds verfijnder wordt.' (regels 78-82) Alinea 6
vervolgt: 'Ook in Nederland zijn plannen voor een wave pool met RiF010, een
watersportgebied dat in het centrum van Rotterdam wordt ontwikkeld.' (regels 83-86)
Let op het signaalwoord 'ook'.

15 A
Ringelberg is enthousiast over de wave pools, bijvoorbeeld in alinea 4. Aan het slot
van de tekst vertelt hij dat hij uiteindelijk toch de voorkeur geeft aan een echte
oceaangolf. Het gaat dus om een conclusie, nadat hij de voordelen en de nadelen
tegen elkaar heeft afgewogen.
Het voorbehoud dat Ringelberg hier maakt, is geen nieuw gegeven. Bas Aukes
heeft het er ook al over: 'Voor de grootste groep, de "free surfers" die met een
campertje op zoek gaan naar goede golven, moet nog blijken hoe dit valt. Komt zo'n
kunstmatige golf in de buurt van het echte werk?' (regels 112-117)
In de slotalinea wordt alleen de uiteindelijke conclusie van Ringelberg weergegeven.
Dat is geen samenvatting van de tekst en ook geen toekomstverwachting.
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TEKST 2 VRIENDSCHAP ZONDER VERPLICHTINGEN

12 De centrale vraag komt neer op:
stellen vriendschappen op sociale media/netwerken iets voor?
Zie regels 4-5: 'Maar stellen die vriendschappen ook iets voor?'

13 (zin) 1, 2, 4 en 6
Het gaat in de alinea's 3 tot en met 5 om drie vormen van vriendschap. In een goede
samenvatting wordt duidelijk welke vormen van vriendschap dat zijn.
Zin 1 is onmisbaar: hierin kondig je aan dat het om drie soorten vriendschap gaat.
Zin 2 geeft een goede samenvatting van de eerste soort vriendschap: vriendschap op
basis van nut.
Zin 3 geeft een voorbeeld bij zin 2, en voorbeelden horen niet in een samenvatting.
Zin 4 geeft een goede samenvatting van de tweede soort vriendschap: vriendschap
op basis van plezier en genot.
Zin 5 geeft een kenmerk van die vriendschap, maar maakt niet duidelijk om wat voor
vriendschap het gaat.
Zin 6 geeft een goede samenvatting van de derde soort vriendschap: vriendschap op
basis van welwillendheid.
De zinnen 7 en 8 vertellen iets over die derde soort vriendschap, maar ze maken niet
duidelijk om wat voor vriendschap het gaat.
Heb je vier zinnen goed, dan krijg je 2 punten. Voor drie goede zinnen krijg je
1 punt. Voor minder dan drie goede zinnen krijg je geen punten.

14 Een goede samenvatting komt neer op:
Gemeenschappen en sociale contacten zijn vluchtiger geworden.
Zie regels 71-77: 'Volgens deze wetenschappers is er eerder sprake van het
veranderen van gemeenschappen. Vroeger waren die nog zeer hecht, sociaal en
controlerend. Gemeenschappen zijn steeds vluchtiger geworden.'

2p 15 (zin) 1, 2 en 5
Zin 1 vertelt iets wat belangrijk is voor dit tekstgedeelte: wat de waarde is van de
nieuwe media voor sociale contacten.
Zin 2 geeft een belangrijke toelichting op zin 1.
Zin 3 is niet meer dan een inleiding op zin 1. Hij maakt op zichzelf niets duidelijk
over de nieuwe media.
Zin 4 geeft een voorbeeld, en voorbeelden horen niet in een samenvatting.
Zin 5 brengt een conclusie uit dit tekstgedeelte onder woorden: internet is belangrijk,
maar het kan de echte wereld niet vervangen.

Zin 6 geeft een voorbeeld van iets wat op internet mogelijk is, en voorbeelden horen
niet in een samenvatting.
Heb je drie zinnen goed, dan krijg je 2 punten. Heb je er twee goed, dan krijg je
1 punt. Heb je er minder dan twee goed, dan krijg je geen punten.

2p 16 Een goede samenvatting komt neer op:
Het is vriendschap zonder verplichtingen.
Zie regels 6-13: 'Jos de Mul, filosoof, heeft zijn bedenkingen (...) "Het is vriendschap
light, net als bij frisdrank. Vriendschap zonder verplichtingen."'
Let ook op de titel: 'Vrienden zonder verplichtingen'.



Nederlands vmbo-gt/mavo 2019-11 UITW

16 Een goede samenvatting komt neer op:
1 (Veel) ouderen gebruiken liever munt- en briefgeld.
2 Niet alle ouderen kunnen pincodes onthouden of ingewikkelde telefoons

bedienen.
3 De bevolking in afgelegen streken is afhankelijk van contant geld.
of
3 In afgelegen streken is elektronisch betalen soms niet mogelijk (door een

slechte internetverbinding).
Reden 1 en reden 2: '"Veel ouderen willen geen afstand doen van munt- en briefgeld.
Ook is het niet voor iedereen weggelegd om verschillende pincodes te onthouden of
ingewikkelde telefoons te bedienen", vertelt Lars Eriksson (...).' (regels 90-95)
Reden 3: "N De bevolking op het platteland is vaak afhankelijk van cash. In afgelegen
streken is de internetverbinding slecht en elektronisch betalen is daardoor soms
onmogelijk."' (regels 97-102)
Je samenvatting moet bestaan uit drie hele zinnen. Die kun je achter elkaar zetten en
je hoeft ze niet te nummeren. Met elkaar mogen ze niet meer dan 35 woorden tellen.



UITWERKINGEN Examens met uitwerkingen

TEKST 2 IN ZWEDEN rs CONTANT GELD ZELDZAAM

goed fout
12 samenvatting van de ontwikkeling die in de tekst centraal staat

I In het openbaar vervoer kunnen Zweden niet terecht met x

contanten. x
2 In Nederland is minder dan de helft van alle betalingen in cash.

x
3 In Zweden nemen bedelaars ook elektronische betalingen aan.

x
4 In Zweden wordt steeds minder met cash betaald.

x
5 Van alle geldtransacties wereldwijd bestaat driekwart uit contanten.

x
6 Zweden stevent af op een maatschappij zonder contanten.

De ontwikkeling die in deze tekst centraal staat: in Zweden wordt steeds minder

contant geld gebruikt. Zie regels 6-8: 'Zweden stevent af op een maatschappij zonder

contanten.' En regels 14-16: 'In Zweden worden slechts twee van de tien aankopen

met cash betaald.' En let op de titel: 'In Zweden is contant geld zeldzaam'. De

zinnen 4 en 6 brengen dat goed onder woorden.
De zinnen 1 en 3 gaan over voorbeelden, en voorbeelden horen niet in een

samenvatting.
De zinnen 2 en 5 gaan over een vergelijking van Zweden met Nederland en de rest

van de wereld. Die vergelijking maakt op zichzelf niet duidelijk welke ontwikkeling in

Zweden plaatsheeft.

2p 13 1 en 3
Zie regels 27-38: 'In 2012 introduceerden de zes grootste banken van Zweden samen
de mobiele applicatie Swish. (...) Het succes van de app overtrof alle verwachtingen.'
En regels 42-49: 'Kleine ondernemers kunnen daarnaast nog gebruikmaken van
iZettle (...). Marktkooplieden, daklozenkrantverkopers en kerkcollectanten: allemaal
innen ze het liefst elektronisch.'

2p 14 Een goede samenvatting komt neer op:
1 De Zweden houden van technologische innovaties.
2 De banken werken al lange tijd samen.
3 De Zweden hebben een uitzonderlijk geloof in de autoriteiten.
of
3 De Zweden vinden het geen probleem hun geld toe te vertrouwen aan een

bankinstelling.
Reden 1 en reden 2: '"Allereerst," zegt financieel adviseur Bjorn Segendorff,
"omarmen de Zweden technologische innovaties. Een tweede reden is de langesamenwerking tussen banken.' (regels 53-57)
Reden 3: 'Tot slot noemt de financieel adviseur het uitzonderlijke geloof in deautoriteiten. Volgens hem heeft het Zweedse volk geen moeite zijn geld toe tevertrouwen aan een bankinstelling.' (regels 64-69)
Je samenvatting moet bestaan uit drie hele zinnen, die je achter elkaar kunt zettenen die je niet hoeft te nummeren. Met elkaar mogen ze niet meer dan 30 woordentellen.

lp 15 B
Zie regels 72-77: 'Het mag geen verrassing heten dat de besturen vande verschillende Zweedse banken de technologische ontwikkelingen in hetbetalingsverkeer aanmoedigen. Voor hen zijn contanten vooral duur.'


