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Tekst 2 De ‘geyle hoer’ van de geldzucht 

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. 

20.1 maximumscore 5 
(Welke houding heeft men in Nederland ten opzichte van financiële 
gebeurtenissen in het heden en uit het verleden?) 
• In Nederland is veel belangstelling voor actuele financiële debacles 2 
• tegenstelling-aanduidend element, bijvoorbeeld: maar 1 
• men staat onverschillig / is kort van geheugen ten opzichte van de

financiële geschiedenis 2 

20.2 maximumscore 2 
(Hoe wordt deze houding historisch verklaard?) 
• een relatie-aanduidend element, bijvoorbeeld “Dit was mogelijk,

doordat...” 1
• we in het verleden altijd financieel succesvol zijn geweest 1 

20.3 maximumscore 5 
(vervolg historische verklaring) 
• De overheid trad daarbij snel en adequaat op als op die manier de

financiële schade kon worden beperkt 2 
• tegenstelling-aanduidend element, bijvoorbeeld: maar 1 
• dezelfde overheid keek weg voor de negatieve gevolgen als er geld

verdiend kon worden 2 

20.4 maximumscore 3 
(Hoe wordt verklaard dat Nederland niet leert van de geschiedenis en hoe 
kan die verklaring worden weersproken?) 
• Nederland dicht zichzelf een onbeduidende rol toe 2 
• ondanks het feit dat Nederland nog altijd een belangrijke rol speelt in

de financiële wereld 1 
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20.5 maximumscore 3 
(Welke illusie wordt daardoor in stand gehouden en hoe wordt deze 
gevoed?) 
• Men wil er koste wat kost in blijven geloven / wil de illusie in stand

houden 1
• dat mislukkingen het gevolg zijn van anderen en niet van eigen falen /

financiële instellingen goede bedoelingen hebben / geen wanbeleid 
voeren 1

• Nederlanders ontkennen liefst dat hun land een grote maar
bedenkelijke rol heeft gespeeld in financieel opzicht 1 

20.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. 

20.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de
samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 16 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: 
161 - 176 woorden: 0 scorepunten aftrek; 
177 - 181 woorden: 2 scorepunten aftrek; 
182 - 186 woorden: 4 scorepunten aftrek; 
187 - 191 woorden: 6 scorepunten aftrek; 
192 - 196 woorden: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
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