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A ntwoorden

Tekst 2 Tegen de tirannie van het persoonlijke
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de onderstaande informatieelementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen genummerd.
Maximumscore 4
(ontwikkeling bij overheid)
22  • Overheid heeft zich ontwikkeld

1

• van hiërarchische/autoritaire/formalistische overheid
• tot overheid die gedoogt/luistert/interactief is
• en tot zorgzame overheid / overheid die zich richt op een gelijkwaardige/communicatieve

verhouding tot de burgers

1
1
1

Maximumscore 3
(ontwikkeling bij burger)
23  • Burger heeft zich ontwikkeld

1

• van burger/citoyen die zijn politieke rechten in overeenstemming behoort te brengen met

het algemeen belang
• tot privé-persoon/bourgeois in de staatsvrije ruimte van burgerlijke vrijheden

1
1

of:
• tot burger die vrijheid van handelen wil
• maar die overheid verantwoordelijk stelt voor de gevolgen

1
1

of:
• tot burger die zelf wil beschikken over leven en moment van dood
• maar die overheid vuile werk laat opknappen

Indien:
tot een veeleisend kind

1

Maximumscore 3
(gevolg voor politieke cultuur)
24  • Gevolg voor politieke besluitvorming / politieke cultuur:
• het onderscheid tussen persoonlijk en algemeen belang
• vervaagt / is vervaagd



1
1

1
1
1

Indien:
burger bestookt de politiek met persoonlijke aanspraken

1

Indien:
het karakter van de politiek is ingrijpend veranderd

0

www.havovwo.nl

-1-

Eindexamen Nederlands vwo 2005-I
havovwo.nl

Deelscores

Antwoorden

Maximumscore 3
(gevolg voor maatschappelijke moraal)
25  • Gevolg voor de maatschappelijke moraal:
• er kan niet langer overeenstemming worden bereikt
• over gemeenschappelijke waarden en normen

1
1
1

Indien:
intieme kwesties die betrekking hebben op het persoonlijke leven van de burger worden
meer en meer vertaald in maatschappelijke vraagstukken

1

Indien:
de emotiecultuur heeft de overhand gekregen / is het publieke domein (van staat en
burgerschap) binnengedrongen

1

Maximumscore 3
(probleem als gevolg van verandering in maatschappelijke moraal)
26  • Gevolg:
• (veel) maatschappelijke vraagstukken worden onoplosbaar / zijn onoplosbaar geworden

1
2

of:
• in de gezondheidszorg kunnen geen verantwoorde keuzes meer worden gemaakt (omdat

algemene regels voorbij gaan aan de specifieke behoeftes van het individu)

2

Indien:
er zijn geen door alle burgers onderschreven en eenduidige definities meer van wat
(menswaardig) leven en dood is

1

Indien:
het definiëren van wat leven, dood en menswaardigheid is, lijkt een kwestie van macht
geworden

1

Maximumscore 3
(aanbeveling)
27  • Voor het goed functioneren van de democratie
• moet (in de politiek) het onderscheid hersteld worden
• tussen het persoonlijke en het algemene belang

1
1
1

of:
• moet de burger zich weer aanpassen aan zijn formele rollen in de maatschappij / weer zijn

rol spelen
• volgens het klassieke burgerschapsideaal

1
1

of:
• moet er een einde gemaakt worden aan de tirannie van het persoonlijke
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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.

29 

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 aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Schematisch:
180 - 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 28 en 29 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 28 een 3.
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

www.havovwo.nl

-3-

