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Antwoorden

Deelscores

Tekst 2 De macht van de journalist
In een goede samenvatting (maximumscore 18 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 21 tot en met
24.

(waaruit de macht van de journalistiek in Nederland feitelijk bestaat)

21 

Maximumscore 4
macht van de journalist (in Nederland) bestaat (feitelijk) uit:

1

bepaalde nieuwsfeiten uitlichten / vergroten ( hanteren vergrootglas) / verspreiden
bepaalde nieuwsfeiten niet vermelden (naar de prullenmand verwijzen)

1
1

door haar aan- of afwezigheid / door haar berichten de loop der dingen beïnvloeden / het lot
van mensen bepalen

1

(hoe de journalistiek tegen haar macht aankijkt en op welke wijze zij met haar macht
omgaat)

22 

Maximumscore 7
journalistiek
• heeft tweeslachtige houding / wil soms wel, wil soms niet van macht weten / laat graag in
het midden wat haar feitelijke macht / invloed is
• (enerzijds) wil zij een macht zijn / ziet zij macht als legitimatie beroep
• (anderzijds) ontkent zij haar macht / verdoezelt zij haar macht / hult zij haar macht in
nevelen / vergeet zij graag dat (alleen al) haar aan- of afwezigheid invloed heeft (op de loop
der dingen)
• zij manifesteert zich het liefst als onaandoenlijk / neutraal notulist / observator
• is weinig transparant
• heeft beperkt zelfreinigend vermogen
• heeft (sterk) afweermechanisme tegen bemoeienis van buiten af / weert kritiek af / sluit snel
de rijen / snoert critici de mond / werkt niet mee aan openbaarmaking / houdt niet zo van
openbaarheid / is moeilijk bereikbaar

1
1

1
1
1
1

1

(probleem)

23 

Maximumscore 2
(macht) journalistiek wordt bedreigd / uitgehold / ingekapseld (in poldermodel) / raakt te
nauw verweven met andere machten / verwatert
waardoor ze minder in staat lijkt echte maatschappelijke kwesties aan te roeren

1
1

(oplossing en doel)

24 

,

Maximumscore 5
macht (grenzen, mogelijkheden) journalistiek zou meer ter discussie moeten staan
doel:
behoud en versterken journalistieke taak:
vrij en onafhankelijk
kritisch volgen van andere machten
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25 

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.

26 

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 25 en 26 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 25 een 3. Indien er
geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.
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