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Tekst 2 Niets mag ons overkomen
In een goede samenvatting (maximumscore 20 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 3
(oorzaak lastige hanteerbaarheid verschijnsel veiligheid)
22  • Het begrip ‘veiligheid’ is lastig hanteerbaar
• omdat het deels over meetbare en deels over nauwelijks meetbare zaken gaat / omdat het
betrekking heeft op objectieve en subjectieve elementen / omdat het (vooral) over gevoelens
van mensen gaat
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Maximumscore 4
(actuele thema’s onveiligheid)
23  • Actuele thema’s:
• criminaliteit
• bedreigingen van de gezondheid
• angst voor rampen en ongelukken
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Maximumscore 2
(houding burgers)
24  • Tegenwoordig blijkt men nauwelijks het geringste risico te kunnen verdragen;
• wij eisen van politici en overheid dat zij voorkomen dat ons iets kan overkomen
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Maximumscore 6
(verklarende achtergronden gevoel van onveiligheid en huidige toename
onveiligheidsgevoelens)
25  • Mogelijke verklaringen / Achtergronden voor het hedendaagse gevoel van onveiligheid en
huidige toename onveiligheidsgevoelens:
• het idee/gevoel dat het hele leven beheersbaar zou moeten zijn (door voortschrijdende
technologie en ontwikkelingen in de wetenschap)
• het idee/gevoel dat politici en politiemensen hun werkveld beheersen (vanwege het werken
met concrete doelstellingen) / de samenleving maakbaar is
• de twijfel aan de beheersbaarheid van de omgeving die is opgeroepen door (recente) rampen
• het gevoel dat verloedering in de wijken door de wijkbewoners zelf niet onder controle is te
brengen
• het gevoel (aangewakkerd door de media) dat criminaliteit altijd vlak in de buurt is / onder
brede lagen van de bevolking voorkomt / niet langer het exclusieve domein is van ‘grote’
criminelen
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Maximumscore 2
(wat niet helpt ter bevordering van de veiligheid)
26  • Niet-effectief middel ter bevordering van de veiligheid:
• een hardere aanpak bij wetsovertredingen / zwaardere straffen
Maximumscore 3
(wat wel helpt tegen het gevoel van onveiligheid)
27  • Middel ter vergroting van ons gevoel van veiligheid:
• verandering van onze mentale houding jegens het onheil dat ons kan overkomen:
• (net als vroeger) beseffen dat narigheid en onheil gewoon bij het leven horen / realistischer
zijn
28 

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.
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Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 1)
Voor de eerste overschrijding met 22 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:
221 - 242: 0 scorepunten aftrek;
243 - 247: 2 scorepunten aftrek;
248 - 252: 4 scorepunten aftrek;
253 - 257: 6 scorepunten aftrek;
258 - 262: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

noot 1



Bij positie 28 en 29 van het score-invoerformulier in het programma WOLF 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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