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Tekst 2 Geschonden beroepseer
In een goede samenvatting (maximumscore 20 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 8
(essentiële ontwikkelingen in beleving)
• Veranderingen in beleving van het werk:
• zelfrespect en identiteit worden niet langer in de eerste plaats aan
arbeid ontleend
• zelfontplooiing/gevoel/welzijn / subjectieve voorkeuren / het eigen
belang van het individu zijn voorop komen te staan / werk moet vooral
leuk zijn
• identificatie/binding met bedrijf is verminderd / men wisselt gemakkelijk
van baan / te sterke binding met het bedrijf wordt als burgerlijk gezien
maximumscore 5
(essentiële ontwikkelingen in bedrijven en organisaties)
• Veranderingen in bedrijven en organisaties:
• in de bedrijven schreed/schrijdt professionalisering/rationalisering voort
/ bedrijven zijn sterk gericht op meetbaar resultaat geworden
• schaalvergroting werd doel op zich / het bedrijfsleven draait om
concurrentie/overleving
maximumscore 7
(kwalijke gevolgen)
• Kwalijke gevolgen:
• management verrijkt zichzelf / houdt zichzelf in stand / is belust op
macht / het is het management niet meer om het werk zelf te doen
• werknemers hebben hun beroepseer verloren / beroepen zijn uitgehold
/ vakmanschap telt niet meer mee / arbeid is ontmenselijkt
• door de uitholling van beroepen / ontmenselijking van de arbeid
worden/zijn cultuur en samenleving ondermijnd
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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 Vakspecifieke regel 2
voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
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Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de
1)
samenvatting
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:
181 - 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 23 en 24 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 23 een 3. Indien er geen
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.
Bronvermeldingen

tekst 1

naar: Dick Tuinder, De Groene Amsterdammer, 10 september 2005

tekst 2

naar: Ad Verbrugge, Geschonden beroepseer, Christen Democratische
verkenningen, Zomer 2005, p. 108-123
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