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Tekst 2 Bevlogenheid verslaat deskundigheid
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de onderstaande informatieelementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 23 tot en met 30.
(kenmerken ondergangsgeloof)
Maximumscore 2
23  • Ondergangsgeloof houdt de wereld al eeuwenlang bezig / Veel mensen zijn ontvankelijk

voor het ondergangsgeloof / In onze tijd steekt het ondergangsgeloof regelmatig de kop op
• Ondergangsgeloof is gebaseerd op angstgevoelens

1
1

(hoe de milieubeweging op dit ondergangsgeloof inspeelt)

24 

Maximumscore 2
Deze angstgevoelens worden door milieubeweging aangewakkerd
op doelbewuste wijze
Indien:
De milieubeweging houdt (de mensen) voor dat het leven (op aarde) ernstig wordt bedreigd
/ waarschuwt (onophoudelijk) tegen het onheil (dat de mensheid bezig is over zichzelf af te
roepen)

,
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(de aanpak van de milieubeweging)

25 

26 

Maximumscore 4
Zij baseert voorspellingen
op weinig betrouwbare gegevens

1
3

of:
op onvolledige gegevens
op niet-wetenschappelijke vooronderstellingen
op (meest verschrikkelijke) doemscenario’s

1
1
1

Maximumscore 2
Feiten die niet in overeenstemming zijn met haar doemscenario’s / haar voorspellingen
geven geen aanleiding
tot intrekking van eerder gegeven alarm / tot grotere voorzichtigheid bij nieuwe
voorspellingen
Ook goed:
Feiten die niet in overeenstemming zijn met haar doemscenario’s
worden genegeerd / leiden niet tot nuancering / worden toegeschreven aan misleide
wetenschappers

1
1

1
1

Indien:
Zij weigert nuances aan te brengen in haar voorspellingen met betrekking tot
klimaatverandering en zeespiegelstijging

0

27 

Maximumscore 1
Zij vermijdt de indruk van succes (want goed nieuws verdraagt zich niet met haar taak)

1

28 

Maximumscore 1
Het gaat haar om de rechtvaardiging van de goede zaak

1

Ook goed:
Het gaat haar om de effecten van het protest / Zij wil de mensen angst aanjagen

1

(houding tegenover deze aanpak)

29 

Maximumscore 2
Men (publiek en politiek) rekent de milieubeweging niet aan
dat ze zich bedient van strategische bluf / van alarmisme

1
1

Indien:
• Men vindt milieuactivisten betrouwbaarder dan beroepsbestuurders en

wetenschappers
• Men geeft meer om bevlogenheid dan om (neutrale) deskundigheid

,
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(risico)

30 

31 

Maximumscore 4
Risico (van te veel vals alarm) is
dat op het moment dat er werkelijk groot alarm is
niemand het alarm / de milieubeweging zal geloven
en de (voorspelde) ramp werkelijk zal plaatsvinden
Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting1)
Voor fouten kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De
toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent de aftrek.

32 

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 1)
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. De toepassing van de
aftrekregeling kan nooit leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Schematisch:
181–198: 0 scorepunten aftrek;
199–203: 2 scorepunten aftrek;
204–208: 4 scorepunten aftrek;
209–213: 6 scorepunten aftrek;
214–218: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

noot 1

,

Bij positie 31 en 32 van het ’Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten
aangegeven te worden als een positief getal. Bijvoorbeeld: indien een kandidaat 3
aftrekpunten krijgt vanwege incorrecte formuleringen, wordt bij positie 31 een 3 genoteerd.
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.
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