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Deelscores

Tekst 2 De lekkere kant van stress
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 20 tot en
met 25.
Maximumscore 2
(verschijnsel)
20  • Nederland lijkt gebukt te gaan onder een stressepidemie / de Nederlandse werknemers
lijken de uitputting nabij / Nederland lijkt opgebrand (volgens de berichten)
Maximumscore 5
(onderzoeksresultaten)
21  • De volgende onderzoeksresultaten spreken elkaar ogenschijnlijk tegen:
• Nederland heeft binnen Europa de hoogste werkdruk / 60% van de werknemers voelt hoge
werkdruk
• Nederlanders blijken in meerderheid zeer tevreden te zijn met hun werk
Maximumscore 3
(verklaring)
22  • De verklaring (voor deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid) is:
• hoge werkdruk hoeft niet te leiden tot negatieve stress / kan stimuleren / een kick geven
of:
• De verklaring (voor deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid) is:
• een eenzijdige interpretatie van het begrip stress / dat men geen rekening houdt met de twee
verschillende kanten die stress heeft
Maximumscore 2
(oordeel over wetenschappelijke stand van zaken)
23  • De wetenschap heeft te veel oog voor kommer en kwel / voor de negatieve kanten van stress
• De wetenschap heeft te weinig oog voor de relatie tussen werkdruk en geluk / voor de
positieve kanten van stress

Maximumscore 3
(randvoorwaarden)
24  • Stress kan positief beleefd worden als
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twee van de volgende randvoorwaarden:
• er sprake is van een redelijke mate van verantwoordelijkheid en autonomie
• er sprake is van een vrije / niet te strak geregelde werkomgeving
• stress beheersbaar en controleerbaar is

per juiste randvoorwaarde
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Maximumscore 3
(conclusies)
25  • Er moet meer aandacht komen voor / onderzoek verricht worden naar
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1

twee van de volgende verschijnselen:
• het onderscheid tussen positieve en negatieve stress
• de omstandigheden waarin positieve stress omslaat in negatieve
• de organisatie van het werk

per juist verschijnsel
26 

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting1)
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze
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 16 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 overigens nooit leiden tot een negatieve score bij
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Schematisch:
161 - 176: 0 scorepunten aftrek;
177 - 181: 2 scorepunten aftrek;
182 - 186: 4 scorepunten aftrek;
187 - 191: 6 scorepunten aftrek;
192 - 196: 8 scorepunten aftrek;
197 - 201: 10 scorepunten aftrek;
202 - 206: 12 scorepunten aftrek;
207 - 211: 14 scorepunten aftrek;
212 of meer woorden: 16 scorepunten aftrek.

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.
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