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Antwoorden

Deelscores

Tekst 2 Minder werk, minder gek
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 24 tot en met
28.
Maximumscore 2
(probleem)
24  • Er is sprake van werkgekte / Werk wordt erg/overmatig/te belangrijk gevonden / We
werken erg/overmatig/te hard
• in Nederland

1
1

Opmerking
Wanneer bij het eerste antwoordelement een versterking van het aspect ‘belangrijk’ of
‘hard’ ontbreekt: 1 scorepunt in mindering brengen.
Maximumscore 2
(wetmatigheid)
25  • Verklaring voor ontwikkeling in de opvattingen over werk:
• (de wetmatigheid van) de ‘slingerbeweging van de geschiedenis’ / de voortdurende
afwisseling van actie en reactie
Maximumscore 8
(ontwikkeling)
26  • Na de Tweede Wereldoorlog: werken / prestaties leveren was van groot belang (vanwege de
wederopbouw)
• Jaren zestig en zeventig: werken / prestaties leveren had geen hoge prioriteit / werk was
speelplaats persoonlijke groei
• Jaren tachtig: werk werd op voetstuk geplaatst / hard werken werd nodig gevonden (om uit
de klauwen van het werkloosheidsmonster te blijven) / nieuwe zakelijkheid
• Jaren negentig: blind streven naar efficiency / productiviteit ontaardt / men wil zo snel
mogelijk carrière maken / zo veel mogelijk geld verdienen / er ontstaat werkgekte
Maximumscore 3
(verandering en noodzaak)
27  • Aan huidige werkgekte zal/moet een einde komen
• want mens is (in huidige economie) ‘kritische succesfactor’ / dreigt afgeschreven te
worden / ‘af te branden’
• waardoor duurzame economische ontwikkeling / economie in gevaar komt
Maximumscore 6
(oplossingen en verwachte effecten)
28  • Oplossingen (voor werkgekte/werkdruk):
• stresspreventie / tegengaan van langdurige, negatieve stress
• onthaasten
• Verwachtingen:
• prettiger leven
• verhoging productiviteit
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29 

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting 1)
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.

30 

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1)
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.

noot 1



Bij positie 29 en 30 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 29 een 3 genoteerd.
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.
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