
Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 

Zinsbouwfout:   per fout   -1 

Telegramstijl i.p.v. hele zin: per fout   -1 

Interpunctiefout:  1 of 2 fout(en)  -0 

     3 of meer fouten  -1 

Spelfout:   1 fout   -0 

     2 fouten   -1 

     3 of meer fouten  -2 

Overige taalfouten:  per fout   -1 

   NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven 

slechts één keer als fout te worden meegeteld. 

   2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 

samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien 

door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, 

worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie 

verder het antwoordmodel. 

4 Antwoordmodel 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 

Tekst 1 Er breken nieuwe ideologische tijden aan! 

1 A

2 C

3 D

   Maximumscore 3 

4  De kern van een goed antwoord: 

•  Het politiek bedrijf verliest door transparantie aan glans/distantie / gaat lijden aan 

‘veralledaagsing’ 1

•  hetgeen kan lijden tot aantasting van het respect voor het politieke bedrijf / de legitimiteit 

van het politieke bedrijf 1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1

5 D

Maximumscore 3 

6   De kern van een goed antwoord: 

• Omdat leken steeds meer (menen te)  weten van verschillende professies  1

• neemt hun vertrouwen in de beslissingen/opvattingen van deskundigen af / neemt het 

respect voor deskundigen af / neemt het wantrouwen/ongenoegen ten aanzien van 

deskundigen toe  1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1

Maximumscore 3 

7  De kern van een goed antwoord: 

• Politiek is niet leuk 1

• Politiek moet opener / is niet transparant  1

• Politici verdienen geen vertrouwen/respect / zijn niet deskundig 1
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8 D

Maximumscore 2 

9  De kern van een goed antwoord: 

   • ontwikkeling 1: (meer) onmacht in Den Haag 1

• ontwikkeling 2: (overspannen) verwachtingen burgers (nog meer) gefrustreerd 1

10 B

11 A

12 C

13 C

14 C

15 D

Maximumscore 3 

16  De kern van een goed antwoord: 

• Tekst 1 noemt als oorzaak dat de verzorgingsstaat onbeheersbaar/onbetaalbaar is geworden  1

• Fragment 1 noemt als oorzaak de verrechtsing van de politiek 1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1

17 A

Maximumscore 3 

18  De kern van een goed antwoord: 

• Volgens tekst 1 hebben de ontideologisering en het Europese beleid (met de daaruit 

voortvloeiende onmacht van Den Haag) uiteindelijk tot vergroting van de onvrede ten 

opzichte van de politiek geleid  1

• dergelijke onvrede had/zou (bij verkiezingen) tot grote/politieke verschuivingen kunnen 

leiden 1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 45 woorden 1
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