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Tekst 2 Altijd een excuus
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.
23.1 maximumscore 1

(maatschappelijk probleem)
in de huidige maatschappij is het de sociale norm om alcohol te drinken
23.2 maximumscore 2

(verklaring)
• verklaring aanduidend element (bijvoorbeeld ‘een verklaring is’,
‘doordat’)
• de alcoholindustrie promoot het drinken van alcohol / (creatieve)
reclamecampagnes stimuleren het alcoholgebruik/verhogen de sociale
druk om alcohol te drinken

1

1

23.3 maximumscore 2

(negatieve verschijnselen)
• de meeste zware drinkers komen voor onder jongeren van 18-24 jaar
• er komen relatief gezien meer ouderen die dagelijks drinken/problemen
krijgen door drinken

1
1

23.4 maximumscore 2

(vervolg negatieve verschijnselen)
• het binge drinken/veel drinken in korte tijd is gangbaar geworden
• er zijn ruim 1 miljoen probleemdrinkers in Nederland

1
1

23.5 maximumscore 3

(positieve ontwikkelingen maatschappelijk probleem)
• aanduiding van tegenstellende relatie positief-negatief (bijvoorbeeld
‘echter’, ‘maar’, ‘er zijn daarnaast ook’)
• er is sprake van meer bewustwording van de risico’s van
alcoholgebruik
• er is minder weerstand voor verhogen leeftijdsgrens voor
alcoholgebruik van 16 naar 18 jaar
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23.6 maximumscore 2

(vervolg positieve ontwikkelingen maatschappelijk probleem)
• het besef groeit dat alcoholgebruik gematigd moet worden
• steeds meer mensen drinken alcoholvrij bier

1
1

23.7 maximumscore 4

(toekomstverwachting)
• toekomstaanduiding (bijvoorbeeld ‘in de toekomst’, ‘de verwachting is’)
• wordt reclame voor alcohol verboden
• wordt niet drinken onder de 18 jaar de norm
• zullen mensen minder alcohol gaan drinken

1
1
1
1

23.8 maximumscore 2

(voorwaarden)
• de overheid moet een handje helpen
• mensen moeten uiteindelijk zelf willen minderen / het minderen moet
uit ons zelf komen/niet opgelegd worden
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23.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.
23.b 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;
etcetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten.
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