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Antwoorden

Deelscores

Tekst 2 Democratie gaat zonder debat failliet
In een goede samenvatting (maximumscore 20 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 18 tot en met
22.

18 

Maximumscore 3
(centrale stelling)
In Nederland is / wordt de democratie uitgehold / is het maar matig gesteld met de
democratie / gaat de democratie (zonder debat) failliet.
Opmerking
Wanneer het element ‘in Nederland’ ontbreekt 1 scorepunt aftrekken.

Maximumscore 5
(ondersteunende argumenten)
19  • Want:
• een politiek debat (over de belangrijkste doeleinden) ontbreekt / in een democratie is een
debat (over de belangrijkste doeleinden) onmisbaar
• het politieke beleid is gericht op conflictvermijding/consensus / kenmerkend voor een
democratie is een debat over uiteenlopende meningen
• het politieke beleid is niet gebaseerd op een achterliggende visie / politiek beleid dient
gebaseerd te zijn op een (politieke) visie
• het marktdenken domineert het politieke bedrijf / het politieke debat mag niet verdrongen
worden door het marktdenken
Maximumscore 3
(gevolg voor taakuitvoering politici)
20  • Gevolg:

1
1
1
1
1

1

• politici beperken zich tot efficiëntie en kostenbesparing

2

ook goed:
• politici zijn verworden tot managers / technocraten / bureaucratische begeleiders

2

Indien
voor politici is (re)organisatie doel op zichzelf geworden

1

Maximumscore 4
(gevolg en oordeel)
21  • Daardoor / Door deze ontwikkeling
• boet de politiek in aan inhoud
• en geloofwaardigheid
• wat verontrustend is

1
1
1
1

Maximumscore 5
(remedie)
22  • Om aan deze ontwikkeling een einde te maken / Daarom

1

• moeten politici (gaan) beseffen dat opbrengst en rendement / bedrijfskundige criteria

,

geen doel op zichzelf zijn (in een democratie)
ook goed:
• moeten politici (gaan) beseffen dat er meer oplossingen en keuzemogelijkheden (voor
maatschappelijke problemen) bestaan (dan die welke worden ingegeven door het
marktdenken)

2

• en mogen zij niet (langer) voorbijgaan aan de opinie van de bevolking

2
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23 

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting1)
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 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.

24 

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1)
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 maatregel kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opgave 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;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

noot 1

,

Bij positie 23 en 24 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 23 een 3. Indien er
geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.
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