
Tekst 2 Welkom in Europa 

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 3 

(kenmerk huidige Europese immigratiepolitiek)

23  • Kenmerkend voor de huidige Europese immigratiepolitiek is 1

• de harde opstelling tegen immigranten / het harde anti-immigrantenbeleid / het hoger 

opwerpen van de grenzen voor immigranten 2

Maximumscore 2 

(gewenste andere emigratiepolitiek)

24  • Europa moet een ruimhartiger(e) immigratiepolitiek/immigratiebeleid/toelatingsbeleid 

voeren 2

Maximumscore 3 

(redenen gewenste andere emigratiepolitiek) 

25  • Ook anderen / niet-Europese werkers zouden van de Europese welvaart moeten mogen 

profiteren (om humanitaire redenen) 1

• Migratie is een effectieve manier om de economie in het land van herkomst van de 

allochtone werkers / in de arme landen zelf te stimuleren 1

• Gelet op het liberale karakter van de Europese economie is vrije uitwisseling van 

arbeidskrachten logisch / heeft (het vergrijzende) Europa jonge werkers nodig / Europa is 

niet gebaat bij een gesloten economie 1

Maximumscore 3 

(bezwaren van tegenstanders van immigratie en de weerlegging daarvan) 

26  • Tegenstanders van immigratie menen dat nieuwkomers 1

• banen inpikken 1

• maar ze creëren (als consumenten/werkgevers/ondernemers) ook banen 1

Maximumscore 2 

27  (vervolg bezwaren en weerlegging)

• willen blijven om te profiteren van onze voorzieningen 1

• maar ze willen (meestal) terugkeren (na in korte tijd veel geld te hebben verdiend) 1

Maximumscore 2 

28  (vervolg bezwaren en weerlegging)

• een braindrain in gang zetten 1

• maar in eigen land teruggekeerd maken ze opgedane kennis productief / zorgen ze voor een 

braincirculation 1
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Maximumscore 2 

29  (vervolg bezwaren en weerlegging)

• criminaliteit doen stijgen 1

• maar het aandeel van immigranten daarin blijkt gering 1

Maximumscore 2 

(idee waarop een moderne immigratiepolitiek gebaseerd zou moeten zijn)

30  • Een moderne Europese immigratiepolitiek verwelkomt immigranten / laat ze (juist) toe   1

• en stimuleert terugkeer van immigranten 1

Maximumscore 3 

31  (verwachte positieve effecten moderne immigratiepolitiek)

• Verwachte positieve effecten: 1

• Europa belemmert eigen ontwikkeling niet / heeft economisch voordeel 1

• Europa frustreert profiteurs/mensensmokkelaars e.d. 1

32 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 de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 

33 Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting

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 overigens 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. 
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