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Tekst 2 Maak de burger niet rijker, maar gelukkiger!
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
22.1 maximumscore 2

(verwachting bij geluksbeleving)
• Als Nederlanders zich minder gelukkig voelen, hebben ze de neiging
om bij de overheid aan te kloppen / verwachten ze hulp van de
overheid / wordt de overheid gezien als makelaar in geluk

2

22.2 maximumscore 4

(rol politici en overheid)
• Politici en regering/overheid verkondigen dat zij het geluk kunnen
bevorderen
• Politici en overheid zien in economische groei het instrument tot
bevordering van geluk

2
2

22.3 maximumscore 2

(foutieve aanname)
• de vermeende samenhang tussen de stijging van de materiële welvaart
en de geluksbeleving

2

22.4 maximumscore 3

(beperkingen in de geluksbeleving)
• Beperkingen van geluk/geluksbeleving zijn:
• Geluksmomenten duren maar even / zijn vluchtig van aard
• Geluksgevoelens zijn dikwijls gebaseerd op een vergelijking met
anderen / Een besef van ongelijkheid aan anderen gaat gepaard met
ongenoegen/ontevredenheid

1
1

1

22.5 maximumscore 4

(oorzaken relatief minder stijgende geluksbeleving)
• Oorzaken voor de (relatief) minder stijgende geluksbeleving / voor het
dalend (gemiddelde) geluk zijn:
• groeiende ongelijkheid / toenemende inkomensverschillen in de
samenleving
• er niet in slagen of geen/onvoldoende kans krijgen iets goed te doen /
dwarsbomen professionals / afbraak beroepen / ontkenning
vakmanschap/deskundigheid
• geen solidariteit / een harde, kille samenleving / een onpersoonlijke
samenleving
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22.6 maximumscore 4

(welke maatregelen de overheid kan treffen)
• De overheid kan het geluk bevorderen door
• de gelijkheid in inkomens te bevorderen / de ongelijkheid in inkomens
tegen te gaan
• een einde te maken aan allerlei beperkende maatregelen (bijvoorbeeld
door een einde te maken aan bureaucratisering) / vakmanschap en
deskundigheid in ere te herstellen / afbraak van zekere beroepen te
stoppen
• het gemeenschapsgevoel te versterken / de onderlinge solidariteit te
benadrukken

1
1

1
1

22.7 R egeling 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 de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
22.8 R egeling 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 overigens 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 22.7 en 22.8 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de eventuele
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3
aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 22.7 een 3. Indien er geen
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.
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Bronvermeldingen
tekst 2

naar: Arjo Klamer, Maak de burger niet rijker, maar gelukkiger!, NRC
Handelsblad, 14 en 15 oktober 2006
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