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Tekst 2 De kort-gebroekte denker
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 doorgenummerd.
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Maximumscore 1
(twee levenshoudingen)
Met elkaar vergeleken worden de houding van de cynicus en de houding van de onbevangen
denker / de kort-gebroekte denker / het cynisme en de onbevangenheid. / Cynisme en
onbevangenheid zijn twee (sterk) verschillende levenshoudingen

1

Maximumscore 1
(keuze)
Er wordt gekozen voor de tweede levenshouding / voor onbevangenheid. / De tweede
levenshouding / Onbevangenheid verdient de voorkeur

1

Maximumscore 3
(analyse cynisme / cynicus)
22  • De cynicus heeft een blinde vlek
• Hij voelt zich superieur aan zijn naïeve medemens
• Hij durft (namelijk) de werkelijkheid in al haar slechtheid onder ogen te zien / Hij denkt
(namelijk) te weten hoe de wereld is: slecht

23 

Maximumscore 4
(vervolg analyse cynisme / cynicus)
• De cynicus bezit (evenals de optimist) een grote vooringenomenheid
• Hij doet een dwangmatige poging om de wereld in één schema te passen
• Door zijn eenzijdig negatieve levensvisie / Doordat hij iedereen van slechtheid verdenkt,
• hoeft hij niet meer na te denken / kan hij het denken uitschakelen

Maximumscore 4
(analyse onbevangen denken / onbevangen denker)
24  • De onbevangen / kort-gebroekte denker daarentegen
• probeert (juist) het kleine verschil / de details / de nuance te zien
• Voor hem is het wezenlijke van het bestaan niet onder één noemer te brengen / Hij denkt
niet in schema’s
• Daarom komt het er voor hem opaan, goed te kijken en precies te oordelen
Maximumscore 3
(vervolg analyse onbevangen denken / onbevangen denker)
25  • Hij streeft naar een onbevangen blik / wil zich door de werkelijkheid laten verrassen
• Hij zoekt geen bevestiging van het eigen standpunt
• maar probeert open te staan voor het tegendeel / maar onderzoekt vooral wat ingaat tegen
zijn eigen vooronderstellingen
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Maximumscore 3
(vervolg analyse onbevangen denken / onbevangen denker)
26  • Hij staat kritisch tegenover feiten
• en tegenover zichzelf / de eigen emoties / de eigen intuïtie
• en luistert naar zijn tegenstander



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.
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Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 1)
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.
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