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Voorwoord
Met deze examenbundel kun je je goed voorbereiden op het centraal examen voor het vak
Nederlands op niveau havo. Je kunt met deze examenbundel je leesvaardigheid oefenen in
je eigen tijd en in je eigen tempo. Ook is er aandacht voor argumentatieve vaardigheden
voor zover het analyseren en beoordelen van een betoog betreft.
De

examenbundel

bevat de volgende onderdelen:

Oriëntatietoets

Je kunt beginnen met een oriëntatietoets. Deze toets geeft je een
beeld van je kennis van de examenstof. De antwoorden vind je op
www.examenbundel.nl. Na het invullen van je scores krijg je een
handig studieadvies.

Deel 1

Hier vind je een overzicht met theorie. In de eerste paragraaf
staat beschreven wat je kunt verwachten op het centraal examen.
Ook is er een lijst opgenomen met begrippen die van belang zijn
voor de examens. Dit overzicht wordt gevolgd door oefenopdrachten
om te toetsen of de theorie is begrepen, met daarachter de
uitwerkingen.

Deel 2

Hierin zijn de examens opgenomen van 2016, 2017, 2018 en
2019. Bij deze examens vind je duidelijke uitwerkingen van de
antwoorden.

Deel 3

Hierin vind je een stappenplan dat je kan helpen bij het werken met
deze examenbundel.

Bijlagen

Achter in deze bundel staat een register waarin is aangegeven bij
welke paragrafen van deel 1 de verschillende examenvragen horen.
Ook vind je daar tabellen om je cijfer te bepalen voor de examens in
deel 2.

Op www.examenbundel.nl vind je veel gratis oefenexamens die je kunt downloaden.
Het centraal examen Nederlands havo 2021 wordt afgenomen op woensdag 19 mei 2021
tussen 13.30 en 16.30 uur.
De makers van de examenbundel wensen je daarbij alvast heel veel succes!
Voor reacties, zowel van leerlingen als van docenten, houden wij ons graag aanbevolen.
Mail naar vo@thiememeulenhoff.nl.
Amersfoort, mei 2020

Opmerking
De overheid stelt regels op die betrekking hebben op de specifieke examenonderwerpen
in 2021, de hulpmiddelen die je tijdens je examen mag gebruiken, duur en datum van
je examen, etc. Hoewel deze examenbundel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is
samengesteld, kunnen auteurs en uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de
aanwijzingen die betrekking hebben op publicaties van de overheid.
Het is altijd raadzaam je docent of onze website www.examenbundel.nl te raadplegen
voor actuele informatie die voor jouw examen van belang kan zijn.

© ThiemeMeulenhoff
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Tips bij het maken van het examen Nederlands
Oefening
- Bouw leeservaring op. Examenteksten komen vaak uit landelijke kranten en
opiniebladen. Als je geregeld krantenartikelen en artikelen in opiniebladen leest,
vergroot je niet alleen je tekstinzicht maar ook je woordenschat.
- Maak examens en bestudeer de bijbehorende theorie. Zo raak je vertrouwd met de
veelvoorkomende vraagtypen en de omvang van het centraal examen.
- Achter in deze bundel staat een register waarin je examenopgaven kunt opzoeken
die aansluiten bij de paragrafen van deel 1. Heb je moeite met een bepaald
vraagtype, besteed dan extra aandacht aan de examenopgaven die je via dit
register vindt.
- Het centraal examen bestaat uit ongeveer vier teksten met plusminus 40 vragen
en duurt drie uur. Soms is er bij een vraag een tekstfragment opgenomen. In
anderhalf uur maak je dus zo’n 20 vragen. Het is belangrijk dat je ook oefent met
het indelen van je tijd.
Voorbereiding
- Vergeet niet een woordenboek mee te nemen naar het examen.
- Neem voldoende pennen en desgewenst een markeerstift mee.
- Zorg ervoor dat je ruim op tijd aanwezig bent, zodat je rustig en geconcentreerd
aan het examen kunt beginnen.
Uitvoering
- Begin met het rustig lezen van de complete, eerste tekst. Daarbij kun je
signaalwoorden en kernzinnen markeren. Omdat je ter voorbereiding al een aantal
examens hebt gemaakt, weet je wat voor vragen je ongeveer kunt verwachten.
Kijk niet te snel naar de vragen. Vragen over de hoofdgedachte, de tekstsoort
of de bedoeling van de schrijver en vragen waarin je teksten met elkaar moet
vergelijken, kun je pas beantwoorden als je de hele tekst hebt doorgenomen.
- Kijk daarna pas naar de vragen en zoek per vraag gericht in de tekst.
- Zoek alleen woorden op die je nodig hebt om de vragen te kunnen beantwoorden.
Veel woorden opzoeken kan tot gevolg hebben dat je in tijdnood komt. Vaak kun je
de betekenis van een woord ook wel uit de context afleiden.
- Maak de vragen altijd in de gegeven volgorde. Veel vragen hangen namelijk met
elkaar samen, en vaak kun je een vraag beter beantwoorden als je eerst de
voorgaande vragen hebt beantwoord.
- Lees elke vraag rustig en nauwkeurig door. Markeer desgewenst kernwoorden.
- Begin pas met de beantwoording van een vraag als je zeker weet wat echt
gevraagd wordt.
- Neem bij open vragen de vraag of een deel van de vraag over voordat je tot het
antwoord komt. Door deze werkwijze zet je jezelf op het goede spoor en voorkom
je veelal dat jouw antwoord te veel afwijkt van het gevraagde antwoord.
Als het antwoord maar een bepaald aantal woorden mag tellen, hoef je alleen
het aantal woorden van het eigenlijke antwoord te tellen. Voor de lengte van je
antwoord telt de overgenomen vraag of het overgenomen gedeelte van de vraag
niet mee.
- Besteed niet te veel tijd aan het tellen van het maximale aantal woorden dat je
in het antwoord mag gebruiken. Vaak kun je het aantal gebruikte woorden wel
inschatten. En: het gegeven aantal woorden is in de regel ruim bemeten. Maar als
je twijfelt aan de lengte van je antwoord, tel dan zorgvuldig. Want als je antwoord
maximaal 20 woorden mag tellen en je hebt er 24 gebruikt, dan tellen alleen de
eerste 20 woorden als antwoord.
- Sla op je antwoordblad tussen de antwoorden steeds minstens een regel over. Je
kunt dan later gemakkelijker iets toevoegen of verbeteren.

6

EB_havo_Nederlands_Deel1.indd 6



© ThiemeMeulenhoff

20/05/20 13:59

Nederlands havo

Tips

- Blijf niet te lang bezig met een opgave waarbij je echt vast komt te zitten. Houd er
wel rekening mee dat een goed antwoord op een open vraag meestal meer punten
oplevert dan de juiste optie bij een meerkeuzevraag.
- Geef op het blad met de examenopgaven aan welke vraag je nog niet helemaal
hebt beantwoord. Je kunt die vraag dan later snel terugvinden om deze af te
maken.
- Probeer alle vragen te beantwoorden, ook als je niet zeker bent van het antwoord.
Vaak levert een gedeeltelijk goed antwoord op een open vraag toch nog een punt
op en bij een meerkeuzevraag maak je in ieder geval kans dat je antwoord toch
goed is.
Controle
- Ga na of je alle meerkeuzevragen en open vragen hebt beantwoord.
- Leg de vragen nog even naast je antwoorden. Let vooral op die vragen waarin naar
een aantal onderdelen (voorbeelden, ontwikkelingen) wordt gevraagd. Controleer of
je antwoorden volledig zijn.
- Besteed ook extra aandacht aan de open vragen die je in volledige zinnen moet
beantwoorden. Door die te verbeteren of aan te vullen kun je nog aardig wat extra
punten verzamelen.
- Controleer je antwoorden op spelling, woordkeus en zinsbouw.

© ThiemeMeulenhoff
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Examenopgaven hebben een hoge
moeilijkheidsgraad doordat in een
opgave vaak verschillende onderdelen
van de examenstof aan de orde komen.
Deze toets
- geeft je een beeld van je kennis van
de examenstof;
- bestaat uit (aangepaste)
examenvragen.
Wanneer je de scores invoert op
www.examenbundel.nl bij het
onderdeel Antwoorden oriëntatietoets
voor havo Nederlands, krijg je te
zien met welke hoofdstukken uit de
examenbundel je in ieder geval nog zou
moeten oefenen.
Na extra oefenen (in deel 1 van deze
bundel) ben je klaar om aan de complete
examens te beginnen (in deel 2).

Oriëntatietoets

9
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De tekst De wereld als jury kan in vier tekstdelen worden verdeeld. Aan deze
tekstdelen kunnen achtereenvolgens de volgende kopjes worden toegekend:
deel 1: Voorbeeld reality-tv
deel 2: Kenmerken castingshows
deel 3: Gevolgen castingmentaliteit
deel 4: De positieve werking van het castingprincipe
3 Bij welke alinea begint deel 3?
4 Bij welke alinea begint deel 4?
5 Welke van onderstaande beweringen typeert de inhoud van alinea’s 3 en 4 het beste?
In alinea’s 3 en 4
A worden problemen rond realityshows gesignaleerd en oplossingen daarvoor
voorgesteld.
B worden voor- en nadelen van realityshows afgewogen en conclusies daaruit
getrokken.
C wordt de ontstaansgeschiedenis van realityshows geschetst en hun huidige situatie
besproken.
D wordt een standpunt ten aanzien van realityshows ingenomen en weerlegd.
In alinea 5 wordt gesteld dat er een castingmaatschappij is ontstaan.
6 Noem drie verschillende maatschappelijke terreinen waar het castingprincipe is
doorgedrongen, volgens de tekst.
‘Bijna alles wat we doen, vindt mogelijk voor een ons onbekend publiek plaats.
En precies dat inzicht verandert onze manier van denken, onze waarneming, onze
zelfpresentatie.’ (regels 131-136)
7 Welke drogreden zou een kritische lezer in het bovenstaande citaat vooral kunnen
aanwijzen?
A een cirkelredenering
B een onjuist beroep op causaliteit
C het maken van een verkeerde vergelijking
D het ontduiken van de bewijslast
8 Met welke omschrijving kan de functie van alinea 8 ten opzichte van alinea 7 het
beste worden getypeerd?
Alinea 8
A gaat verder met de opsomming in alinea 7.
B geeft argumenten bij het standpunt in alinea 7.
C maakt een vergelijking met voorbeelden in alinea 7.
D trekt een conclusie uit de argumentatie in alinea 7.
De redenering in alinea 9 is onder meer gebaseerd op voorbeelden.
9 Op welk ander argumentatieschema wordt daarnaast vooral een beroep gedaan?
een argumentatieschema op basis van
A kenmerk of eigenschap
B oorzaak en gevolg
C overeenkomst en vergelijking
D voor- en nadelen
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10 Hoe kan de tekst De wereld als jury het beste getypeerd worden?
A deels als analyse over de invloed van castingshows en deels als beschouwing over
authenticiteit in de huidige maatschappij
B deels als kritiek op het aan castingshows gehechte belang en deels als een oproep
om voorzichtig te zijn met sites zoals Facebook
C deels als onderzoek naar de invloed van programma’s als Idols en deels als
waarschuwing voor de zelfenscenering in castingshows
D deels als relaas van het verschijnsel castingshow en deels als betoog voor het
behoud van de eigen identiteit
De titel van de tekst is een vergelijking.
11 Leg de titel uit, gelet op de strekking van de tekst. Ga daarbij in op beide elementen
van de vergelijking.
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je antwoord niet meer
dan 20 woorden.
12 Welke van onderstaande beweringen geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst
De wereld als jury weer?
A Castingshows kennen een lange ontstaansgeschiedenis, lopend van simpele
reality-tv tot slim amusement op basis van het concept van zelfmaakbaarheid,
waarbij het einde van de mogelijkheden nog niet in zicht is.
B De castingmaatschappij is verantwoordelijk voor de toename van oppervlakkige
contacten tussen en concurrentiestrijd onder vooral jongeren en aan deze
ontwikkeling moet een halt worden toegeroepen.
C De castingmaatschappij leidt tot minder diepgaande communicatie en gedwongen
gedragsaanpassing van mensen, maar ze maakt de ingewikkelde werkelijkheid ook
beter te overzien.
D Ondanks het feit dat de huidige gemeenschap onoverzichtelijk is geworden, heeft
ieder dankzij castingshows de mogelijkheid zich te onderscheiden en dat wordt
tegenwoordig als normaal beschouwd.
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13 Welke van onderstaande zinnen hoort in een goede samenvatting van tekst 2 niet
thuis?
A In de kledingindustrie is sprake van een toenemend duurzaamheidsbewustzijn.
B In de modewereld valt de duurzaamheid in de praktijk tegen.
C Katoen met het stempel van Textile Exchange is niet volledig biologisch.
D Modebedrijven doen zich groener voor dan ze daadwerkelijk zijn.
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De theorie is volledig aangepast aan
het nieuwste examenprogramma
(syllabus 2019), inclusief de
begrippenlijst argumentatieve
vaardigheden.

Deel 1

Theorie met oefenopgaven

19

EB_havo_Nederlands_Deel1.indd 19

5/05/20 08:09

EB_havo_Nederlands_Deel1.indd 20

5/05/20 08:09

1 Het centraal examen
Op het centraal examen Nederlands worden twee domeinen uit het
examenprogramma getoetst: leesvaardigheid en argumentatieve vaardigheden voor
zover het analyseren en beoordelen van een betoog betreft.
Het centraal examen Nederlands bestaat uit ongeveer vier teksten met in totaal
ongeveer 40 vragen. Soms is er in een vraag bij een tekst nog een tekstfragment
opgenomen. Zo’n tekstfragment wordt satelliettekst genoemd. Een satelliettekst gaat
over hetzelfde onderwerp als de hoofdtekst, maar hij is geschreven door een andere
auteur en geeft een andere kijk op het onderwerp.
Je zult de satellietteksten inhoudelijk met de hoofdtekst moeten kunnen vergelijken.
Je krijgt drie uur de tijd voor het beantwoorden van de vragen.
Voor het hele onderwijs (van basisschool tot hoger onderwijs) is vastgelegd wat
leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van de Nederlandse taal. Voor
Nederlands zijn er vier referentieniveaus. Voor het havo-examen Nederlands moet
je voldoen aan referentieniveau 3F. Het soort teksten dat je moet kunnen lezen en
begrijpen, wordt als volgt omschreven:
algemene omschrijving

Je kunt een grote variatie aan teksten over
onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van
maatschappelijke aard zelfstandig lezen. Je leest met
begrip voor geheel en details.

informatieve teksten

Je kunt informatieve teksten lezen, zoals
voorlichtingsmateriaal, brochures van instanties (met
meer formeel taalgebruik), teksten uit (gebruikte)
methodes, maar ook krantenberichten, zakelijke
correspondentie, ingewikkelde schema’s en rapporten
over het eigen werkterrein.

instructieve teksten

Je kunt instructieve teksten lezen, zoals ingewikkelde
instructies in gebruiksaanwijzingen bij onbekende
apparaten en procedures.

betogende teksten

Je kunt betogende teksten lezen waaronder teksten
uit schoolboeken, opiniërende artikelen.

tekstkenmerken

De teksten zijn relatief complex, maar hebben een
duidelijke opbouw die tot uiting kan komen in het
gebruik van kopjes. De informatiedichtheid kan hoog
zijn.

Vraagtypen
De paragrafen hierna geven een overzicht van de belangrijkste theorie. Je leest er
over welke leesvaardigheden en argumentatieve vaardigheden je moet beschikken
om het examen goed te kunnen maken. Je neemt daarbij ook kennis van de
vraagtypen die op het examen veel voorkomen en van de wijze waarop je deze
het beste kunt beantwoorden. Bij de theorie vind je oefenopgaven en een lijst
met belangrijke begrippen. Achter in deze bundel staat een register waarin je
de examenopgaven kunt opzoeken die aansluiten bij de paragrafen van deel 1.
Heb je moeite met een bepaald vraagtype, besteed dan extra aandacht aan de
examenopgaven die je via het register vindt.
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Beoordeling
Je werk wordt beoordeeld aan de hand van een correctievoorschrift. In dat voorschrift
staan de scorepunten die aan een antwoord worden toegekend.
Het cijfer dat je behaalt voor het centraal examen bepaalt voor 50 procent je
eindcijfer voor het vak Nederlands.
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2 Taalgebruik en aantal woorden
Bij open vragen moet je taalgebruik correct zijn. Dat wil zeggen: in je antwoord
mogen geen taal- en geen spelfouten voorkomen. Voor incorrect taalgebruik worden
maximaal 4 scorepunten in mindering gebracht. Daarvoor geldt als aftrekregeling:
- bij 1 fout of 2 fouten krijg je 1 punt aftrek;
- bij 3 of 4 fouten krijg je 2 punten aftrek;
- bij 5 of 6 fouten krijg je 3 punten aftrek;
- bij 7 of meer fouten krijg je 4 punten aftrek.
Onder incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik wordt verstaan: spelfouten,
verkeerd woordgebruik en fouten in de zinsbouw, inclusief verkeerde woordvolgorde.
Als je steeds dezelfde fout maakt, worden die herhaalde fouten als afzonderlijke
fouten meegeteld. Bij de beoordeling van de spelling wordt uitgegaan van de
schrijfwijze volgens het Groene Boekje.
Ook als je antwoord inhoudelijk fout is en dus geen punten oplevert, wordt het op
taalgebruik en spelling beoordeeld. Een inhoudelijk fout antwoord met taalfouten leidt
dus tot puntenaftrek.
Bij open vragen wordt vaak gezegd dat je in een of meer volledige zinnen moet
antwoorden. In dat geval wordt er een punt afgetrokken voor een antwoord dat
alleen uit een bijzin bestaat. Je krijgt dus een punt aftrek voor een antwoord als: ‘Dat
de ijskappen smelten.’
Maar soms hoef je bij een open vraag niet in volledige zinnen te antwoorden. Dan
mag je ook met een woordgroep of een bijzin antwoorden. Bij zo’n vraag wordt alleen
op de spelling gelet.
Als je in je antwoord een of een paar woorden weglaat, wordt er een punt
afgetrokken. Is je antwoord geheel in telegramstijl, dan wordt het hoe dan ook
geheel fout gerekend en levert je antwoord geen punten op.
Gebruik je een kleine letter waar je een hoofdletter zou moeten gebruiken, zoals aan
het begin van een zin, dan wordt er een punt afgetrokken. Voor het omgekeerde,
als je ten onrechte een hoofdletter gebruikt in plaats van een kleine letter, geldt
hetzelfde.
Bij de beoordeling van het taalgebruik en de spelling wordt er niet op gelet hoe je
getallen schrijft. Je kunt ze uitschrijven (bijvoorbeeld ‘veertien’), maar dat hoeft niet
(bijvoorbeeld ‘14’).
Soms staat er in de tekst zelf een spelfout. Neem je die fout over in je antwoord, dan
kost dat je geen punten.
Je antwoorden worden niet beoordeeld op interpunctie.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden en dergelijke) dan er
worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met
meer dan één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Bij open vragen wordt vaak aangegeven dat je voor je antwoord niet meer dan een
bepaald aantal woorden mag gebruiken. Als je bij zo’n vraag een antwoord geeft dat
het maximale aantal woorden overschrijdt, worden alleen die woorden die binnen het
maximum vallen, beoordeeld. Anders gezegd: voor een goed antwoord dat te lang
is, krijg je zelden alle punten. Houd je dus altijd aan het gegeven maximale aantal
woorden.
In aansluiting op de vorige regel geldt het volgende. Als je de vraag herhaalt voordat
je tot het antwoord komt, tellen de woorden tot aan het eigenlijke antwoord niet
mee. Besteed niet te veel tijd aan het tellen van het maximale aantal woorden dat
je in het antwoord mag gebruiken. Vaak kun je het aantal gebruikte woorden wel
inschatten. En: het gegeven aantal woorden is in de regel ruim bemeten. Maar als
je twijfelt aan de lengte van je antwoord, tel dan zorgvuldig. Want als je antwoord
maximaal 20 woorden mag tellen en je hebt er 24 gebruikt, dan tellen alleen de
eerste 20 woorden als antwoord.
Blijf niet te ver onder het gegeven maximale aantal woorden. Als in een uitlegvraag
een maximum van 35 woorden wordt genoemd, zal een antwoord van 8 woorden niet
veel punten opleveren.
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3 Signaalwoorden en signaalzinnen
Signaalwoorden geven het verband aan tussen (delen van) zinnen en tussen alinea’s.
Ze geven belangrijke informatie over de opbouw van een tekst of tekstgedeelte.
Zo kunnen signaalwoorden een opsomming aankondigen of duidelijk maken dat er
sprake is van een voorbeeld of een verklaring. Let er dus goed op: bij het maken van
vragen bij een tekst én bij het schrijven van een samenvatting zijn signaalwoorden
een belangrijk hulpmiddel.
Soorten en voorbeelden signaalwoorden
opsomming
ook, bovendien, verder, eveneens, dan, vervolgens, daarnaast,
ten eerste ... ten tweede, zowel ... als
tegenstelling

maar, echter, toch, daarentegen, in tegenstelling tot, daar staat
tegenover dat, enerzijds ... anderzijds

oorzaak-gevolg

daardoor, door, doordat, waardoor, zodat, te danken aan, te wijten
aan, het gevolg van, ten gevolge van, de oorzaak hiervan is

reden/verklaring

want, omdat, daarom, waarom, namelijk, immers, aangezien

doel-middel

door middel van, met de bedoeling om, met behulp van, om te,
daartoe, opdat

toelichting

denk hierbij aan, bijvoorbeeld, zo, dat komt voor bij, ter
illustratie, dat is het geval bij

vergelijking

net als, zoals, zo ook, evenals, eveneens, eenzelfde, hetzelfde/
dezelfde als, in vergelijking met, vergeleken met, soortgelijke

voorwaarde

als, indien, mits (op voorwaarde dat), tenzij (behalve wanneer),
stel dat

conclusie

dan ook, dus, aldus, hieruit volgt, concluderend

samenvatting

kortom, samenvattend, alles bij elkaar genomen, om kort te
gaan

Om de opbouw van een tekst te doorgronden heb je ook veel aan signaalzinnen. Met
behulp van signaalzinnen maakt een schrijver duidelijk wat er volgt (aankondigend)
of wat hij heeft behandeld (terugblikkend).
Soorten en voorbeelden signaalzinnen
aankondigend
Ik zal hier enkele voor- en nadelen van rekeningrijden
bespreken.
Maar aan het systeem kleven ook enkele bezwaren.
Hoe is de opmars van het toerisme te verklaren?
terugblikkend

Van de besproken verklaringen lijkt de laatste me het meest
aannemelijk.

aankondigend
én terugblikkend

Welke conclusie kunnen we nu uit bovenstaande
onderzoeksresultaten trekken?
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