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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 2 Digitaal panopticum 

20 maximumscore 1 
“De verwachting was dat het web de weg zou vrijmaken voor de ultieme 
bevrijding van het individu.” (regels 6-9) 

21 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het aantal informatiebronnen is weliswaar enorm toegenomen, 1 
• maar de verwachtingen over de mogelijkheden die internet biedt, zijn

desondanks achterhaald / het is nog maar de vraag of die groei de
zeggenschap van de burger ook heeft vergroot 1 

Opmerking 
Bij het tweede bolletje: alleen het noemen van (achterhaalde/utopische) 
verwachtingen is onvoldoende. 

Bij woordoverschrijding dient de volgende correctie van de score te worden 
toegepast, tot een minimum van 0 scorepunten: 
indien 31-33 woorden: 1 scorepunt aftrekken 
indien meer dan 33 woorden: 2 scorepunten aftrekken 

22 maximumscore 6 
De kern van een goed antwoord is: 

groep houding ten opzichte 
van internet en sociale 
media  

houding komt voort uit 

internetgebruikers te goed van vertrouwen / 
te zorgeloos / niet 
wantrouwend genoeg 

onwetendheid / het idee dat 
ze niets kan gebeuren zolang 
ze niets illegaals doen 

bedrijfsleven positief tegenover de 
mogelijkheden die 
internet biedt  

economisch positieve 
verwachtingen 

overheid aarzelend angst om achterop te raken / 
tegenzin om wetten aan te 
passen  

per juist ingevulde cel 1 
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23 maximumscore 1 
“De utopie van ongebreidelde vrijheid in cyberspace heeft inmiddels 
plaatsgemaakt voor de schrikbeelden van een digitaal panopticum.”  
(regels 94-97) 

24 A 

25 maximumscore 2 
Tekstdoel van de hoofdtekst is betogend, tekstdoel van tekstfragment 3 is 
informerend. 
Doelgroep van de hoofdtekst is algemeen publiek, die van tekstfragment 3 
bestaat uit ondernemers. 

per juist benoemd verschil 1 

Opmerking 
Bij doelgroep van de hoofdtekst:  
alles wat niet beperkt is tot een specifieke doelgroep kan worden goed 
gerekend.  

26 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• In de hoofdtekst wordt gewaarschuwd voor de aantasting van de eigen

privacy 1 
• In tekstfragment 3 wordt ervoor gewaarschuwd de privacy van anderen

te schenden (teneinde juridische problemen te voorkomen) 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 

27 C 
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Groep houding ten opzichte van 
internet en sociale media 

houding komt voort uit 

internetgebruikers nemen die (nadelen) voor 
lief 

beloning voor geneugten van 
het internet 

bedrijfsleven ze gaan aan de nadelen 
voorbij  

economische overwegingen 

overheid aarzelend angst om achterop te raken /  
tegenzin om wetten aan te 
passen 

Opmerking 
Alleen genoemde combinatie van antwoordelementen over “houding ten opzichte van 
internet en sociale media” en “houding komt voort uit” kan worden goedgerekend.  

Ook goed rekenen de volgende combinatie van antwoordelementen: 




