
Tekst 2 De eeuw van het oude 

In een goede samenvatting (maximumscore 21 punten) moeten de onderstaande informatie-

elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 

verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen genummerd.

Maximumscore 3 

(hoe men vandaag de dag tegen het verschijnsel ‘oud’ en ‘jong’ aankijkt)

21  • ‘Oud’ staat (doorgaans) (al snel) voor achterlijk/achterhaald / Kennis en ervaring zijn ‘uit’  1

   • tegenwoordig / vandaag de dag / in onze tijd / in onze samenleving 1

   • ‘Jong’ en ‘nieuw’ is ‘in’ / staat voor spannend/dynamisch / voor vooruitgang 1

    ook goed: 

• De jeugd heeft de toekomst 1

Maximumscore 1

(verwachte ontwikkeling)

22  • De eenentwintigste eeuw zal (naar het zich laat aanzien) de eeuw van de ouderen zijn / De 

samenleving/Europa zal vergrijzen / Het aantal ouderen zal (relatief) toenemen / Het aantal 

jongeren zal (relatief) afnemen / wordt schaars 1

   Maximumscore 2 

(probleem)

23  • De maatschappij lijkt nog niet goed voorbereid op de naderende vergrijzing 1

   • in mentaal opzicht 1

Maximumscore 8 

(veranderingen in denken)

24  • Ooit/Vroeger/In de Middeleeuwen/Tot de Franse Revolutie stond (in Europa) ouderdom in 

hoog aanzien 1

• Eind 18
e
 eeuw/Na de Franse revolutie/Later vindt verandering in denken plaats 1

• over (relatie tussen) heden en verleden: 1

• ‘nieuw’ werd ‘goed’ / ‘oud’ werd ‘achterhaald’ 1

• verleden achtte men niet herhaalbaar / men liet eeuwigdurende vaste orde los 1

• belang van kennis en ervaring (van ouderen) gerelativeerd (want dikwijls gebaseerd op 

verkeerde veronderstellingen) 1

• verandering niet langer eng / verandering is positief/vooruitgang 1

• er ontstaat (bijna onverwoestbaar) optimisme (in de toekomst) 1
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Maximumscore 2 

 (paradox)

25  • Enerzijds dwingt vergrijzing tot herwaardering ouderdom/ervaring/traditie 1

   • Anderzijds is ‘nieuw’/ ‘jeugdigheid’ fundament voorsprong Westen / is streven naar 

vernieuwing bron van welvaart 1

Maximumscore 3 

(maatschappelijke problemen)

26  • (Maatschappelijke) Problemen: 1

   • vernieuwing blijft uit / innovatiekracht/experimenteerruimte/vernieuwing slijt/stagneert 

(door vergrijzing / door afname jeugd) 1

   • vergrijzing/stagnatie zet Europa op achterstand (ten opzichte van andere landen die een 

hoge waardering kennen voor jeugd en vernieuwing en geen/minder vergrijzing kennen, 

zoals Amerika) / voorsprong van Amerika zal groter worden 1

Maximumscore 2

(oplossing)

27  • Oplossing: 1

   • Europa overwint immigratieangst / laat nieuw talent / jongeren binnen 1

28 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 

samenvatting
1)

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. 

29 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. 

Bij positie 28 en 29 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 28 een 3 genoteerd. 

Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
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