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Scores

Tekst 2 Wie spreek je aan, als niemand de macht heeft?
In een goede samenvatting (maximumscore 22 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
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maximumscore 2
(visie)
• De Nederlandse democratie stelt (in vergelijking met Amerika) minder
voor dan we denken

2

maximumscore 4
(argumenten)
• premier wordt niet gekozen, maar aangewezen door politieke elites
(van grote partijen)
• kiezers hebben nauwelijks invloed op de regeringssamenstelling

2
2

maximumscore 2
(vervolg argumenten)
• koningin, regerend bij erfopvolging, wijst de formateur aan (en oefent
op die manier – ondemocratisch – invloed uit)

2

maximumscore 2
(vervolg argumenten)
• premier heeft geen (opzichtige/uitgesproken) visie (of opzichtige/
uitgesproken idealen) nodig (zoals presidenten die elders wel moeten
hebben)
• premier is compromisfiguur

1
1

maximumscore 2
(vervolg argumenten)
• premier en ministers / de regeringsdeelnemers hoeven niet aan
verkiezingen deelgenomen te hebben
• ministers kunnen veelal hun beloften niet nakomen (vanwege het
coalitiecompromis)
maximumscore 2
(vervolg argumenten)
• compromissen worden gesloten tussen partijelites (niet tussen
bevolkingsgroepen)
• (gevolg:) consensus onder burgers hoeft niet terug te vinden zijn in de
politiek / het beleid
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29

Scores

maximumscore 2
(vervolg argumenten)
• in Nederland heerst het poldermodel
• het poldermodel is een uitruil van deelbelangen (tussen politieke en
andere elites)

1
1

maximumscore 4
(vervolg argumenten)
• doordat bijna iedereen het een beetje voor het zeggen heeft, heeft
niemand ook echt de macht
• zonder zichtbare macht kan ook niemand ter verantwoording worden
geroepen (en is er geen democratie)

2

maximumscore 2
(conclusie)
• Nederland kan (op het vlak van democratie) nog heel wat leren van
andere landen

2

30

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

31

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de
1)
samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 22 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.

2

noot 1:
Bij positie 30 en 31 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 30 een 3. Indien er geen
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.
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Schematisch:
221 - 242: 0 scorepunten aftrek;
243 - 247: 2 scorepunten aftrek;
248 - 252: 4 scorepunten aftrek;
253 - 257: 6 scorepunten aftrek;
258 - 262: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

naar: Marjan Slob, filosoof, Het poreuze zelf, de Volkskrant, 4 september 2004

tekst 2

naar: Boris van der Ham, Wie spreek je aan als niemand de macht heeft?, De Gids, mei-juni
2004
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