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Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 In je hoofd
1

D

2

maximumscore 1
alinea 6

3

maximumscore 1
alinea 8

4

B

5

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• de aanpak van fysieke problemen tegenover die van psychische
problemen
• een volledig juist antwoord, niet langer dan 15 woorden
Opmerking
Het noemen van alleen de tegenstelling fysiek – psychisch niet goed
rekenen.

6

maximumscore 1
toelichting

7

maximumscore 1
oorzaak

8

maximumscore 1
samenvatting
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Antwoord

Scores

maximumscore 3
1 (Psychische aandoeningen … wordt overschat.
(regels 190-193))

constatering

2 (Waarschijnlijk komt … ‘druk’ vinden.
(regels 193-196))

oorzaak

3 (Maar een … of werken. (regels 196-202))

tegenwerping

4 (Juist het … bagatelliseren ervan.
(regels 202-206))

toelichting

indien
indien
indien
indien

vier elementen goed benoemd
drie elementen goed benoemd
twee elementen goed benoemd
een of geen element goed benoemd

10

B

11

maximumscore 2
bewering 3, 7 en 8

3
2
1
0

indien drie elementen goed benoemd
indien twee elementen goed benoemd
indien een of geen element goed benoemd

2
1
0

12

B

13

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Beide teksten geven aan dat veranderingen in de maatschappij ervoor
hebben gezorgd dat een aantal mensen nu niet goed functioneert
• een volledig juist antwoord, niet langer dan 25 woorden

1
1

Opmerking
Het antwoord ‘Beide signaleren een toename van ADHD’ niet goed rekenen.
14

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Tekst 1 geeft aan dat er bij veel mensen ten onrechte grote
terughoudendheid bestaat als het gaat om de onderkenning en
behandeling van psychische problemen
• terwijl tekstfragment 1 beweert dat mensen steeds vaker hun
psychische problemen als behandelbaar probleem diagnosticeren
• een volledig juist antwoord, niet langer dan 50 woorden
ook goed
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•
•
•

Scores

Tekst 1 geeft aan dat psychische problemen net zo goed behandeld
moeten worden als fysieke problemen
In tekstfragment 1 is de teneur juist dat veel psychische problemen
onoplosbaar zijn
een volledig juist antwoord, niet langer dan 50 woorden

15

D

16

maximumscore 1
alinea 11

17

A

1
1
1

Tekst 2 Het recht om de gordijnen te mogen sluiten
18

maximumscore 1
functie 1

19

maximumscore 1
4 Toenemende inbreuk op privacy

20

maximumscore 1
2 Aantasting van de rechtsorde

21

maximumscore 2
functie 1, 2 en 5
indien drie elementen goed benoemd
indien twee elementen goed benoemd
indien een of geen element goed benoemd

22

B

23

C

24

maximumscore 2
Twee van de volgende elementen:
− Het biedt individueel voordeel en gemak.
− Het helpt de burger te beschermen/bewaken.
− Het bevordert de opsporing.

2
1
0

per juist element
25

1

B
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Scores

maximumscore 5
De kern van een goed antwoord is:
• In de tekst ‘Het recht om de gordijnen te mogen sluiten’ wordt ervan
uitgegaan dat de overheid zich nog laat adviseren/corrigeren door de
burgers / is er sprake van een rechtsstaat
• In tekstfragment 3 wordt de staat voorgesteld als een autonoom
machtsorgaan / wordt ervan uitgegaan dat de rechtsstaat niet meer
bestaat / dat de burgers geen invloed meer hebben op de taak van de
overheid
• In de tekst ‘Het recht om de gordijnen te mogen sluiten’ wordt ervan
uitgegaan dat privacy in onze samenleving nog bestaat
• In tekstfragment 3 wordt ervan uitgegaan dat de burger geen privacy
meer heeft
• een volledig juist antwoord, niet langer dan 80 woorden

1

1
1
1
1

Tekst 3 Ik heb niets te verbergen
27

B

28

D

29

maximumscore 2
• advies
• samenvatting

30

A

31

maximumscore 2
• bewering 4
• bewering 6

1
1

32

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Het beeld van de persoon zelf wordt vervangen door het beeld van de
verzamelde gegevens
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

1
1
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maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
(Privacy mag ondergeschikt zijn aan veiligheid wanneer de burger)
• inzicht heeft in de gegevens die de overheid over hem verzamelt
• bezwaar kan maken tegen onjuiste (interpretatie van) gegevens

1
1

Bij woordoverschrijding dient de volgende correctie van de score te worden
toegepast, tot een minimum van 0 scorepunten:
indien 26-28 woorden: 1 scorepunt aftrekken
indien meer dan 28 woorden: 2 scorepunten aftrekken

Vragen die betrekking hebben op tekst 2 en tekst 3 gezamenlijk
34

35

36

37

maximumscore 2
uitspraak 3, 4 en 5
indien drie elementen goed benoemd
indien twee elementen goed benoemd
indien een of geen element goed benoemd

2
1
0

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• dat de burger op een zwarte lijst kan komen / dat alle burgers
potentiële verdachten zijn
• dat gegevens worden gebruikt zonder dat de burger daar zelf weet van
heeft / zonder dat de burger daartegen kan protesteren
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

1

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• De tekst ‘Het recht om de gordijnen te mogen sluiten’ geeft antwoord
op de vraag: Wat is het belang van privacy / wat is de functie van
privacy in een rechtsstaat?
• De tekst ‘Ik heb niets te verbergen’ geeft antwoord op de vraag:
Hoe verhoudt privacy zich tot veiligheid / tot het fundament van de
democratische rechtsstaat?
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 60 woorden
maximumscore 1
“In een rechtsstaat mag je ervan uitgaan dat de burger niet wordt
achtervolgd door verouderde of foute informatie en het recht heeft om
informatie te laten wissen of te laten verlopen.” (regels 92-97)
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maximumscore 2
Vier van de volgende voorbeelden:
− verspreiden van naaktfoto’s (alinea 3)
− inbreuk op geheimhouding van internetactiviteiten (alinea 4)
− iemand begluren (alinea 5)
− iemand chanteren (alinea 5)
− het verzamelen/gebruiken van persoonlijke gegevens (alinea 5)
indien vier voorbeelden juist
indien drie voorbeelden juist
indien minder dan drie voorbeelden juist

2
1
0

Tekst 4 Leden van een kleine wereld
39

maximumscore 3
Oorzaak

Wonen op een klein eiland

Direct gevolg

schaarste

Twee gevolgen
van het directe gevolg

- duurzaamheid
- hulpvaardigheid

per juist benoemd element

1

Opmerking
Antwoorden die bestaan uit concrete voorbeelden (bijvoorbeeld: men is
zuinig / mensen kiezen voor degelijkheid in plaats van voor goedkope
spullen) moeten fout gerekend worden.
40

41

42

maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
• Doordat we ons willen verrijken (door alles efficiënter te doen / door
ons te concentreren op kerntaken)
• vinden steeds meer mensen geld belangrijker dan de medemens
• en dat is te beschouwen als geestelijke verarming
• een volledig juist antwoord, niet langer dan 40 woorden

1
1
1
1

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Mensen op een eiland zijn meer gericht op de medemens en de
samenleving (het spel en de medespelers) dan op geld (de knikkers)
• een volledig juist antwoord, niet langer dan 30 woorden

1
1

B
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