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Tekst 2 Regeerders in een rijtjeshuis
In een goede samenvatting (maximumscore 21 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.
23.1 maximumscore 4

(ontwikkeling)
• Amerikaanse model / Amerikaanse aanpak / Aanpak van solistisch
optredende / charismatische/flamboyante / individueel opererende
leiders / Leiderschap dat gedijt in een context van conflicten /
Leiderschap dat gebaseerd is op het doordrukken van een eigen
opvatting is in opmars
• Leiders van het type Drees / (oude) Leiders gericht op
(gemeenschappelijk) overleg / op (collectief) draagvlak / poldermodel
zijn niet meer in de mode / Over de overlegcultuur wordt geschamperd

2

2

23.2 maximumscore 2

(standpunt ten aanzien van oude bestuurscultuur)
• Poldermodel/Overlegmodel is een goed model / moet gehandhaafd
blijven / moet worden gekoesterd

2

23.3 maximumscore 2

(argument)
• Poldermodel / Hollandse model / Model gebaseerd op (bindende)
kracht van collectiviteit / Gerichtheid op gemeenschappelijkheid /
Creëren van draagvlak heeft haar kracht bewezen

2

23.4 maximumscore 2

(ontlening argument)
• Nederlandse aanpak/bestuurscultuur/cultuur van overleg wordt
geprezen door de Amerikanen Tuchman en Diamond

2

23.5 maximumscore 4

(historische gegevens)
• Nederland wist zich ondanks een nadelige natuurlijke positie te
ontwikkelen tot een welvarend land
• Nederland wist de gevaren die een samenleving bedreigen te pareren

2
2

23.6 maximumscore 2

(tekort)
• Tegenwoordig / In huidige bestuurscultuur ontbreekt culturele vorming
leiders / schiet culturele vorming leiders tekort
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23.7 maximumscore 2

(verklaring)
• Verklaring:
• tekortschietend onderwijs / geringe status cultuurvakken op de
middelbare school / scheiding cultuur en leiderschap

1
1

23.8 maximumscore 3

(oplossing)
• Oplossing:
• culturele vorming verplicht stellen in het onderwijs / invoeren in het
basisprogramma van de universiteiten / voorbeeld aan Amerikaanse
onderwijs nemen

1

2

23. a R egeling 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.
23.b 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:
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.a en 23.b 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.a een 3. Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

Bronvermeldingen
tekst 2
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