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Tekst 2 Groenwassen
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 4

(problemen modebranche)
• slechte arbeidsomstandigheden / weinig respect arbeidsrechten
werknemers / arbeidsrechtenschendingen
• milieuschade
• gezondheidsproblemen
• kinderarbeid

1
1
1
1

20.2 maximumscore 1

(trend modebranche)
Er is sprake van toenemend duurzaamheidsbewustzijn. / Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen wordt steeds populairder.
20.3 maximumscore 3

(twee kanttekeningen)
• een volledig verantwoord kledingstuk produceren is fictie / in de
praktijk valt de duurzaamheid van kleding tegen
• bedrijven doen aan greenwashing/groenwassen
• (groenwassen is:) een bedrijf doet zich groener of duurzamer voor dan
het daadwerkelijk is

1
1
1

Als het informatie-element van het derde bolletje in de samenvatting is opgenomen,
mag ook de score voor het tweede bolletje worden toegekend, ook als dat informatieelement ontbreekt.
Toelichting
Het informatie-element van het derde bolletje impliceert het informatie-element van
het tweede bolletje
20.4 maximumscore 3

(kritiek op keurmerken)
• er zijn te veel keurmerken / er is een wildgroei aan keurmerken
• te weinig keurmerken zijn onafhankelijk / het is als een slager die zijn
eigen vlees keurt
• de betekenis van een keurmerk is vaak niet eenduidig

1
1
1

20.5 maximumscore 4

(bescherming tegen groenwassen, problemen daarbij en gevolg daarvan)
• kritische organisaties beoordelen modemerken op transparantie in het
productieproces
• een probleem-aanduidend element, bijvoorbeeld: Het probleem is,
maar
• transparantie is geen garantie voor duurzaamheid
• er zijn te veel tegenstrijdige beoordelingen
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20.6 maximumscore 2

(vervolg bescherming tegen groenwassen, problemen daarbij en gevolg
daarvan)
• een gevolg-aanduidend element, bijvoorbeeld: Daardoor, dus
• de duurzaamheidsbewuste consument kan niet gedachteloos winkelen
(op grond van die beoordelingen) / moet zelf alert/kritisch blijven

1
1

20.7 maximumscore 1

(aanbeveling consument)
De (duurzaamheidsbewuste) consument kan zelf het milieu helpen door
zijn kleding milieubewust te wassen en te drogen
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 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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Als de kandidaat bij antwoord 20.3 het informatie-element van het derde
bolletje in de samenvatting heeft opgenomen, mag ook de score voor het
tweede bolletje worden toegekend, ook als dat informatie-element ontbreekt.
Toelichting
Het informatie-element van het derde bolletje impliceert het informatieelement van het tweede bolletje

