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Tekst 2 De appel en de mand
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.
Maximumscore 1
(definitie)
20  • Corruptie is een vorm van machtsmisbruik / van misbruik van vertrouwen

1

Maximumscore 2
(kenmerken Nederlandse cultuur t.a.v. corruptie en de bestrijding ervan)
21  • Nederlandse samenleving kent van oudsher sluipende vorm van corruptie / In Nederland
bestaat een neiging tot ritselen en sjoemelen
• Men heeft de neiging dit gesjoemel / gebrekkige normhandhaving door de vingers te zien /
met de mantel der liefde te bedekken / te excuseren

1
1

Maximumscore 6
(verklarende factoren niet afdoende zijn bestaande maatregelen)
22  • Bestaande maatregelen bij overheid en bedrijfsleven zijn niet afdoende:
• ‘systeem’ (om organisaties in de hand te hebben) ontsnapt aan controle / organisaties zijn
(te) complex / er kunnen niet voldoende regels zijn om alle eventualiteiten te dekken
• toepasbaarheid regels is beperkt / regels kunnen kleingeestig, tegenstrijdig zijn en
onbedoelde gevolgen hebben
• regels zijn aan interpretatie onderhevig / voor meerdere uitleg vatbaar
• regels worden (soms / door sommigen) (vanwege de sensatie) gesaboteerd
• regels worden (door mensen aan de top) (soms) terzijde geschoven (vanwege andere
belangen)

1
1
1
1
1
1

Maximumscore 4
(punten waar men op moet letten)
23  • Punten waarop men moet letten bij de bestrijding van corruptie op systeemniveau:
• het systeem (van regels) dient evenwichtig te zijn:
• overdaad aan (pietluttige) regels werkt gesjoemel in de hand
• er dient ruimte voor initiatief en innovaties te blijven
Maximumscore 4
(punten waar men zich bewust van moet zijn)
24  • Punten waar men zich bewust van moet zijn bij de bestrijding van corruptie op
systeemniveau:
• bestaan van mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan van corruptie (zoals de
werking van het hellende vlak)
• verschijnsel dat verwerpelijk gedrag niet altijd individueel wordt bepaald / inherent kan zijn
aan het systeem
• omstandigheid dat volmaakte systemen niet bestaan / alle systemen hun zwakke plekken
hebben
Maximumscore 2
(verwachting burger)
25  • Verwachting burger:
• openbare functionarissen en professionals handelen fatsoenlijk / zijn integer / zijn te
vertrouwen
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Maximumscore 3
(op welke manieren aan verwachting voldaan kan worden)
26  • Manieren waarop aan verwachting kan worden voldaan:

1

• kritisch volgen organisaties/bedrijven/professionals/functionarissen

of:
• dreigen met schandalen / openbaarmaking in de media / onderzoeksjournalistiek / kritische

houding bij de media jegens hooggeplaatsten / ‘integere lastpakken’
• terugkerend debat over ethiek en integriteit openbaar bestuur
27 

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.

28 

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 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 27 en 28 van het score-invoerformulier in het programma WOLF 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 27
een 3. Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.
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