Nederlands vwo 2015-II

Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Ik heb niets te verbergen
27

B

28

D

29

maximumscore 2
• advies
• samenvatting

1
1

30

A

31

maximumscore 2
• bewering 4
• bewering 6

1
1

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

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

32

33

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

35

36

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

37

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)

38

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
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