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Tekst 2 De liefde tot zijn land is ieder aangeboren ...
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.
21.1 maximumscore 4

(overeenkomsten)
Overeenkomsten identiteit gezin en nationale staat:
• men is elkaar (fysiek) nabij / men voelt verwantschap/saamhorigheid /
trots op het eigene
• men geeft elkaar een voorkeursbehandeling / men is onderling loyaal
• men vormt een front tegen externe bedreigingen

1
1
1
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21.2 maximumscore 2

(gevaar)
• Op het niveau van de (identiteit van de nationale) staat kan
nationalisme / chauvinisme / overdreven identiteitsbesef /
(doorgeschoten) trots leiden tot distinctiedrift / superioriteitsgevoelens /
(ergerniswekkende) zelfgenoegzaamheid / (militant) etnocentrisme /
onrecht / slachtpartijen

2

21.3 maximumscore 5

(beperkende factoren plus toelichting)
Beperkende factoren voor (al te nadrukkelijke) nationale trots /
chauvinisme:
• het beginsel van de universele mensenrechten
• waardoor het incorrect is je (nog langer) te laten voorstaan op een
willekeurig kenmerk (zoals geslacht, ras of geloofsovertuiging)
• de invloed van het individualisme
• (want) voor de individualist komen alleen de eigen prestaties in
aanmerking / de individualist hecht niet aan heroïek uit het verleden /
vindt alles wat met afkomst te maken heeft onzin / heeft een afkeer van
nationalisme
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21.4 maximumscore 7

(redenering)
Kosmopolitisme / Wereldburgerschap is geen alternatief (voor de behoefte
aan een nationale identiteit):
• want het komt niet tegemoet aan de (noodzakelijke en natuurlijke)
behoefte ergens bij te horen / want leven zonder identiteit / zonder
wortels bestaat niet
• want identificatie met de hele wereld / een landonafhankelijke identiteit
is niet goed mogelijk
• want de nationaliteit vormt de grootst mogelijk entiteit voor onderlinge
loyaliteit / voor het delen van belangen / want de wereld is te groot / te
diffuus om je mee te identificeren

1
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21.5 maximumscore 3

(conclusie)
• Er is niets mis met nationale trots / (Een beperkte mate van) nationale
trots is acceptabel/aanvaardbaar/onvermijdbaar
• want die komt voort uit een natuurlijk/aangeboren/psychologisch
mechanisme / want mensen houden van het bekende / want trots en
identiteit horen bij elkaar

2

1

22.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist

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.
22.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de

samenvatting
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.
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