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Antwoorden

Deelscores

Tekst 2 De Olympische Spelen van het lijden
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 19 tot en met
22.
Maximumscore 6
(zorgelijke ontwikkeling)
19  • Het is een verontrustende ontwikkeling
• dat veel mensen/groepen
• vooral / in de eerste plaats
• zichzelf zijn gaan definiëren
• als slachtoffers
• van de geschiedenis
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of:
• hun identiteit ontlenen
• aan identificatie met slachtoffers
• van de geschiedenis

Maximumscore 2
(belangrijkste verklaring)
20  • Verklaring:
• vorm van zelfbevestiging / van laten zien wie men is
Maximumscore 4
(mechanismen)
21  • Psychische mechanismen:
• pure identificatie met slachtoffers is/wordt aantrekkelijk als andere tekenen van
groepsidentiteit ontbreken
• geïdentificeerd worden met slachtoffers lukt pas goed als leed (telkens opnieuw) wordt
erkend
• zoektocht naar identiteit hangt samen met behoefte aan oude vertrouwdheid en
groepsverband van weleer
Maximumscore 6
(kwalijke gevolgen)
22  • Kwalijke gevolgen van deze ontwikkeling:
• ontaarding in pseudo-religie/irrationaliteit/sentimentaliteit
• geschiedschrijving niet objectief meer
• ondermijning politieke helderheid / helder denken
• verlamming vermogen waarheid en fictie te onderscheiden
• afbreuk aan waarheid dat het joodse lijden niet te vergelijken is met leed andere
volkeren/minderheden
23 



Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting 1)
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.
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Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 1)
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 maatregel 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 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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