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Tekst 2 Veiligheid is een illusie
In een goede samenvatting (maximumscore 21 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 20 tot en met 25.

(observaties met betrekking tot / kenmerken van verschijnsel)

20 

Maximumscore 5
Vijf van de volgende observaties / kenmerken:
• angst is een vloek
• van angst gaat een verlammende werking uit / angst is een belemmering voor een prettig
leven
• angst is voor velen een groot probleem
• angst is het grootst bij mensen die een relatief kleine kans lopen slachtoffer te worden /
angst strookt dikwijls niet met de kans slachtoffer te worden
• onbekendheid met gevaar vergroot angst
• daling van criminaliteit leidt niet automatisch tot vergroting van gevoel van veiligheid /
daling van angst
• angst / collectieve smetvrees manifesteert zich op verschillende terreinen
• angst is een slechte raadgever
• te veel bescherming (uit angst) kan gevaarlijk zijn / averechts effect hebben
Per juiste observatie of juist kenmerk

1

(verklaring huidige omvang verschijnsel)

21 

Maximumscore 3
huidige (grote) omvang angst kan als volgt verklaard worden:
(hedendaagse) leven is meer op orde (dan vroeger)
waardoor men slecht kan omgaan met tegenslagen / niet meer weet hoe een plaats te bieden
aan geweld

1
1
1

(reactie politiek en gevolg)

22 

Maximumscore 2
veiligheid en gezondheid zijn hoogste politieke idealen geworden / politieke streven naar
verzorgingsstaat is ingeruild voor streven naar veiligheidsstaat / politieke streven naar
vergroten welzijn is vervangen door streven gevaren en risico’s te reduceren
(nadelig) gevolg: verregaande bemoeienis overheid met burgers

1
1

(verschil tussen gevaren en risico’s, wijze van bestrijden onveiligheidsgevoelens)

23 

,

Maximumscore 5
gevaren zijn kansen op ongeluk waarop men geen invloed kan uitoefenen
risico’s zijn kansen op ongeluk die men welbewust neemt

1
1

mensen kunnen beter met risico’s leven dan met gevaren

1

om onveiligheidsgevoelens / dreigend onheil te bestrijden
hebben mensen neiging van gevaren risico’s te maken

1
1
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(oordeel en argument)

24 

Maximumscore 3
(deze) dwang / (deze) manier van angst inperken (door van gevaren risico’s te maken) is
zelfbedrog / inbeelding

2

Indien:
deze dwang is fout / ongezond / gevaarlijk
(want) 100% gezondheid en veiligheid is niet haalbaar / absolute veiligheid is een illusie

1
1

(advies en argument)

25 

Maximumscore 3
advies / beter is:
controledwang in te tomen / gevaren doelbewust te negeren / veiligheid en gezondheid te
relativeren
(want) onvoorzichtig leven is aanzienlijk aantrekkelijker dan leven met fixatie op angst

26 

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.

27 

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 1)
Voor de eerste overschrijding met 20 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:
201 - 220: 0 scorepunten aftrek;
221 - 225: 2 scorepunten aftrek;
226 - 230: 4 scorepunten aftrek;
231 - 235: 6 scorepunten aftrek;
236 - 240: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

Einde

noot 1

,

Bij positie 26 en 27 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 26 een 3 genoteerd. Indien er geen
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.
www.havovwo.nl

-2-

1
1
1

