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Tekst 2 De reiziger en de toerist
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 genummerd.
Maximumscore 2
(motieven om te reizen)
19  • In de Middeleeuwen reisde men
• uit religieuze overwegingen / om God te eren / om op bedevaart te gaan

1
1

Maximumscore 4
(vervolg motieven om te reizen)
20  • In de Renaissance reisde men
• om kennis (over de aarde) te vergroten
• vanuit behoefte aan economische en politieke expansie / om zijn macht te vergroten
• om zichzelf te eren

1
1
1
1

Maximumscore 2
(vervolg motieven om te reizen)
21  • In de periode van de Verlichting was het reismotief
• leren / zelfontplooiing / vergroting van zelfkennis (door contact met andere culturen)

1
1

Maximumscore 3
(vervolg motieven om te reizen)
22  • In de Romantiek reisde men
• om het reizen zelf
• als tegenwicht voor de benauwende industrieel-burgerlijke omgeving / om vrij te zijn / om
van de onaangetaste natuur te genieten

1
1
1

Opmerking
Wanneer een juist kenmerk niet aan een juiste periode is gekoppeld, geen punten toekennen.
Maximumscore 4
(kenmerken toerisme sedert de Tweede Wereldoorlog)
23  • (Kenmerken) toerisme sedert de Tweede Wereldoorlog / hedendaagse toerisme:
• explosieve groei van mobiliteit/massaliteit
• aantasting/vernietiging van natuur / van het ‘romantische’
• toerisme economisch product geworden / toerisme vercommercialiseerd en verzakelijkt
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Maximumscore 3
(kenmerken moderne toerist)
24  • (Kenmerken) moderne toerist:
• zoekt veiligheid
• in nabijheid soortgenoten

1
1
1

Maximumscore 3
(vervolg kenmerken moderne toerist)
25  • klampt zich vast aan reisgids
• zoekt bevestiging beelden en beschrijvingen (die anderen al vóór hem hebben gemaakt) / is
een consument van voorgekookte ervaringen
• zoekt een wereld die hij eigenlijk zou willen ontvluchten

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 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.
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