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Deelscores

Tekst 2 De uitverkoop van ’68
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 19 tot en met
25.

19 

Maximumscore 1
(maatschappelijk probleem)
Er is (overal) sprake van zedelijk verval

Maximumscore 3
(onjuiste analyse van het probleem)
20  • De geest van ’68 (met zijn hippie-idealen) wordt verweten
• ten onrechte
• dat hij de oorzaak vormt daarvan / van het zedelijk verval

1

1
1
1

of
• Dat de geest van ’68 (met zijn hippie-idealen) de schuld zou zijn
• daarvan / van het zedelijk verval
• is geschiedvervalsing

Maximumscore 4
(onjuiste aanpak van het probleem)
21  • Onjuiste aanpak van het probleem (door neoconservatieven) is:
• terugkeer naar conservatieve waarden

1
1
1

1
3

of
• Onjuiste aanpak van het probleem (door neoconservatieven) is:
• terugkeer naar kuisheid
• terugkeer naar burgermansfatsoen
• terugkeer naar respect voor autoriteit

Maximumscore 5
(juiste analyse van het probleem)
22  • (Maar/Echter) oorzaak van het probleem is het neoliberale marktdenken:
• neoliberale marktdenken perverteert / heeft de geest/idealen van ’68 doen ontaarden

1
1
1
1

1
4

of
• (Maar/Echter) oorzaak van het probleem is het neoliberale marktdenken:
• individuele zelfontplooiing is ontaard in zelfzuchtig individualisme
• tolerantie is ontaard in onverschilligheid
• seksuele emancipatie is ontaard in commercialisering seks
• de mondige burger is ontaard in calculerende burger
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Maximumscore 3
(rol van de babyboomers)
23  • Babyboomers schuldig aan zedelijk verval
• hebben oorspronkelijke idealen/opvattingen verraden / in de uitverkoop gedaan
• door toetreding tot establishment

1
1
1

Maximumscore 4
(belangrijkste verdiensten jaren zestig)
24  • Belangrijkste verdiensten van de jaren ’60 zijn:
• afrekening met (ondemocratisch) regentendom
• afrekening met discriminatie (van vrouwen en homo’s)
• afrekening met seksuele moraal jaren vijftig

1
1
1
1

Maximumscore 2
(juiste aanpak van het probleem)
25  • Strijd tegen het zedelijk verval
• moet zich richten tegen neoconservatisme / neoliberale marktdenken / neoliberalisme

1
1

26 

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 deze
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.

27 

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van 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 opdracht 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 26 en 27 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 26 een 3.
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.
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