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Tekst 2 We moeten het zelf doen
In een goede samenvatting (maximumscore 18 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.
18.1 maximumscore 2

(probleem en hoofdoorzaak)
• De democratie verkeert in een crisis
• doordat we te veel weten / doordat zowel burgers als overheid over te
veel informatie beschikken

1
1

18.2 maximumscore 2

(hoe manifesteert het probleem zich)
• De overheid kan informatie over burgers tegen hen misbruiken
• De burger beschikt over kennis waarmee hij de overheid onder druk
kan zetten

1
1

18.3 maximumscore 3

(welke oplossingsrichting en wat daarbij van belang is)
• We moeten de democratie herijken / de verhouding tussen overheid en
burgers herzien
• Informatisering speelt daarbij een belangrijke rol / is het sleutelbegrip
• De burger moet hierin zijn zelfverantwoordelijkheid nemen

1
1
1

18.4 maximumscore 2

(hoe betrokken partijen het probleem in de hand werken: de overheid)
• Bij de opslag van informatie staan de belangen van de overheid voorop
/ zijn de technische mogelijkheden bepalend
• De overheid houdt geen rekening met de beginselen van zelfbestuur /
De burgers hebben nauwelijks inzage- en correctierecht

1
1

18.5 maximumscore 2

(hoe betrokken partijen het probleem in de hand werken: de burgers)
• Burgers geven veel (privacygevoelige) informatie over zichzelf weg via
internet
• Burgers realiseren zich niet dat de overheid (samen met het
bedrijfsleven) informatie over hen verzamelt via internet
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18.6 maximumscore 4

(gevolgen voor het bestuurlijk proces en voor betrokkenen)
• een gevolg-aanduidend element, bijvoorbeeld: Als gevolg hiervan
• is er steeds meer automatische besluitvorming op basis van informatie
uit databases / steeds minder ruimte voor keuzes op basis van normen
en waarden
• raken burgers hun invloed op het bestuur kwijt
• verliest de politiek aan aanzien / worden politieke besluiten in twijfel
getrokken

1

1
1
1

18.7 maximumscore 3

(hoe is verbetering mogelijk)
• De burgers moeten zelf beslissingen (kunnen) nemen die hun leven
beïnvloeden
• De technologie daarvoor is beschikbaar / Burgers moeten daartoe de
technologie naar hun hand zetten
• Dit moet je niet aan de politiek overlaten

1
1
1

18.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 scorepunten.
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
18.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 scorepunten.
Schematisch:
201 - 220 woorden: 0 scorepunten aftrek;
221 - 225 woorden: 2 scorepunten aftrek;
226 - 230 woorden: 4 scorepunten aftrek;
231 - 235 woorden: 6 scorepunten aftrek;
236 - 240 woorden: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten.
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