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Tekst 2 Vertrouwen... dé opgave van het komende decennium
In een goede samenvatting (maximumscore 18 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.
20.1 maximumscore 2

(crisis en probleem)
• in de huidige samenleving doet zich een vertrouwenscrisis voor / wij
leven in een low trust-samenleving / in de samenleving neemt het
vertrouwen af / in de samenleving neemt het wantrouwen toe
• terwijl vertrouwen juist het smeermiddel/fundament is van een
samenleving / terwijl vertrouwen belangrijk is voor een goed
functionerende samenleving

1

1

20.2 maximumscore 2

(op welke terreinen)
• afname van vertrouwen door burgers in de
politiek/volksvertegenwoordiging
• afname van vertrouwen door beleidsmakers

1
1

20.3 maximumscore 2

(vervolg op welke terreinen)
• afname van vertrouwen in de wetenschap
• afname van vertrouwen in het bedrijfsleven

1
1

20.4 maximumscore 2

(oorzaken)
• oorzaak aanduidend element (bijvoorbeeld ‘oorzaken’, ‘dat komt
door…’)
• de toegenomen democratisering met als gevolg de afbrokkeling van
het gezag / meer openheid en minder ontzag voor gezag

1
1

20.5 maximumscore 3

(vervolg oorzaken)
• partijen die actief het vertrouwen hebben ondermijnd / die de burgers
zelf hebben verteld dat ze ze niet moeten vertrouwen
• om burgers meer verantwoordelijk te maken voor hun leven
• de angst niet veel te kunnen veranderen aan de samenleving
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20.6 maximumscore 2

(stappen)
• burgers moeten beseffen dat vertrouwen een daad is in het licht van
onzekerheid en risico’s / burgers moeten zich realiseren dat er per
definitie geen garanties zijn/dat risico’s geaccepteerd moeten worden /
burgers moeten bereid zijn hun lot in andermans handen te leggen
• burgers moeten nadenken over de vraag hoe binnen democratische
verhoudingen opnieuw vertrouwen kan worden vormgegeven / burgers
moeten beseffen dat ze meer realistische verwachtingen moeten
koesteren ten aanzien van gezag

1

1

20.7 maximumscore 3

(vervolg stappen)
• burgers moeten zich herbezinnen op het belang van
discussiëren/argumenteren
Ook goed: burgers moeten in een open en serieuze discussie
meningen uitwisselen / burgers moeten elkaars meningen toetsen
• burgers moeten inzien dat publiek belang en altruïsme bestaan en de
moeite waard zijn / burgers moeten geloven in wat anderen kunnen
doen voor de samenleving
• gezagsdragers/professionals moeten voor burgers
aanspreekbaar/zichtbaar zijn

1

1
1

20.8 maximumscore 2

(aanbeveling en voorwaarde)
• vertrouwen wordt alleen sterker van het op gezette tijden stellen van
kritische vragen / een kritische houding
• vertrouwenwekkende antwoorden/signalen (als reactie daarop) / men
moet merken dat je betrouwbaar bent
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20.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist

taalgebruik in de samenvatting
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 aanwijzing omtrent aftrek.
20.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de

samenvatting
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 overigens 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;
etcetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten.
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