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Tekst 2 Van de straat
In een goede samenvatting (maximumscore 22 punten) moeten de onderstaande informatieelementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 23 tot en met 28.
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(Verschijnsel bij hedendaagse volwassenen)
Maximumscore 2
Dwangmatig verlangen naar jeugdigheid
bij hedendaagse volwassenen

1
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(Verklarende rol kindertijd)
Maximumscore 3
Toenemende vervroeging van volwassenwording
waardoor volwassenen een onbevangen / ’echte’ kindertijd missen
en het ouder worden willen ontkennen
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(Veranderingen in kindertijd en gevolgen)
Maximumscore 7
Vroeger / enkele generaties terug / nog in jaren ’50
verkenning van grote mensenwereld (door kinderen)
op straat / spelenderwijs en zonder tussenkomst van volwassenen
waardoor kinderen vanzelf(sprekend) inzicht in normen / waarden kregen
tegenwoordig (daarentegen)
ontbreken van spelen op straat / gebrek aan (sociale) ervaring
waardoor aanleren normen / waarden moeizaam / willekeurig proces is
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Maximumscore 4
Vroeger ’kwamen’ kinderen zomaar
tegenwoordig planmatige komst en benadering van kind
opvoeding wordt uitbesteed aan professionals / verantwoordelijkheid wordt bij anderen
gelegd
met streven naar snelle volwassenwording / met doel kind zo snel mogelijk op volwassene
te laten lijken
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Maximumscore 4
Vroeger ruimte voor fantasie / dromen
tegenwoordig teloorgang kinderlijke fantasie / geen beroep meer op fantasie
door economische / commerciële factoren
gevolg daarvan: illusieloosheid / depressiviteit / onvrede
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(Gevreesde verdere ontwikkeling)
Maximumscore 2
Onvrede zal (ooit) naar buiten komen
als geldingsdrang / wraaklust / imponerend gedrag / intimiderend gedrag
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Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik bij de
samenvatting1)
Voor fouten kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De
toepassing van de 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.
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Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding bij de samenvatting1)
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 opgave 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;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

noot 1

,

Bij positie 29 en 30 van het ’Formulier voor de corrector’ 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 29 een 3. Indien er
geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.
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