
Antwoorden Deel-
scores

Tekst 2 Eigen identiteit eerst! 

In een goede samenvatting (maximumscore 22 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 2
(actuele ontwikkeling) 

23   Het verschijnsel xenofobie groeit / De angst voor vreemdelingen neemt toe 2

Maximumscore 4 
(oorzaken) 

24  Oorzaken van die ontwikkeling / Door: 1
• vervagende nationale grenzen 1
• de vele intercontinentale immigranten 1
• onzekerheid over identiteit / 11 september 2001 1

Maximumscore 2 
(invloed op handelwijze menig politicus)

25  • Menig politicus overschreeuwt eigen onzekerheid / is onzeker / heeft moeite zich beheerst 
te gedragen / kalm te blijven / anderen niet te verdoemen / van de eigen waarden de 
tijdgebondenheid te erkennen 1

• en eist acute inburgering iedere allochtoon / roept om hardere maatregelen 1

Maximumscore 2
(verwijt) 

26   Menig politicus is bevangen door een eendimensionale blik / heeft geen oog voor de 
eigenheid / het anders-zijn van de vreemdeling / heeft geen besef van wat een 
identiteitsaanpassing vergt / eist een te snelle inburgering 2
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Maximumscore 7 
(bijzonderheden waar menig politicus zich bewust van zouden moeten zijn)

27  Menig politicus zou moeten beseffen: 1
• dat een identiteitsaanpassing tijd nodig heeft 1
• dat het forceren van een identiteitsaanpassing tot een afweerreactie leidt 1
• dat er feitelijk geen verschil is tussen internationale en nationale economische migratie 1
• dat de begrippen ‘eigen’ en ‘vreemd’ dikwijls een tijd- en plaatsgebonden invulling hebben 1
• dat Nederland nog helemaal niet zo lang een nationaal eenheidsgevoel heeft 1
• dat er vele soorten vreemdelingen zijn 1
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Maximumscore 3 
(factoren met betrekking tot de acceptatie) 

28  (Menig politicus moet beseffen) dat (bepaalde) sociaal-economische, culturele en 
demografische factoren bij de burgers tot vooringenomenheid jegens afzonderlijke 
individuen leiden 3

Maximumscore 2 
(noodzakelijk inzicht)

29  • Menig politicus / Politici / zou/zouden tot het inzicht moeten komen 1
• dat geforceerde inburgering onfatsoenlijk is / leidt tot verzet / leidt tot een tegengesteld 

effect  1

30   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.  

31   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. 
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