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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 2  De Kunst en de Regels 

20 maximumscore 2 
‘konstigen’, onderwijzers, verzorgenden en wetenschappers 

indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 

Beoordeel de spelling. 

21 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
De Kunst wordt gehinderd door de Regels / Vaak hebben regels een 
negatief effect op werkzaamheden waar ervaringskennis voor nodig is / 
Hoe meer regels, des te eerder raakt kunst in het gedrang 

Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

22 C  1 

23 maximumscore 3 
drie van onderstaande inhoudelijke tegenstellingen: 

praktijkgerichte beroepen ervaringsgerichte beroepen 
a) geen/nauwelijks regels b) veel regels

a) vrijwel geen ervaringskennis /
vrijwel geen tacit knowledge 

b) veel ervaringskennis / veel tacit
knowledge 

a) gemakkelijk aan te leren b) lang leertraject noodzakelijk

a) eenvoudig beoordeelbaar b) lastig beoordeelbaar

a) geen schade als gevolg van
regels 

b) negatieve effecten als gevolg van
regels 

a) (kennis is) gemakkelijk
overdraagbaar 

b) (kennis is) lastig overdraagbaar

per juist benoemde tegenstelling 1 

Beoordeel de spelling. 
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24 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• Wetmatigheid 1 zegt dat regels het snelst groeien waar ze de meeste

schade aanrichten / bij ervaringsgerichte beroepen 1 
• Dat komt doordat het voor bepaalde beroepen lastig vast te stellen is

wat maakt dat iemand kundig/goed/professioneel is 1 
• Wetmatigheid 2 zegt dat regels het schadelijkst zijn daar waar veel

ervaringskennis nodig is 1 
• Dat komt doordat ervaringsdeskundigen hun werk moeten uitvoeren en

(laten) beoordelen volgens verkeerde maatstaven / maatstaven die 
door ondeskundigen zijn opgesteld / Doordat ervaringsdeskundigen 
veel tijd moeten besteden aan de regels van buitenstaanders, hebben 
zij minder tijd om hun werk goed uit te voeren 1 

Bij het tweede bolletje is ook goed: 
Dat komt doordat de regels door ondeskundigen worden opgesteld / Dat 
komt doordat er meer ondeskundigen zijn bij vakgebieden waar 
ervaringskennis nodig is.  

Maximumlengte van het antwoord: 80 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

25 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 

de ‘konstigen’ de ‘onkonstigen’ 
1a Zij doen hun werk met passie 

(en toewijding) / Zij zijn 
intrinsiek gemotiveerd. 

1b Zij werken voor het geld / Zij 
missen de intrinsieke motivatie. 

2a Zij raken gedemotiveerd door 
de bemoeienis/regels van 
onkundigen. 

2b Zij hebben niet zo veel moeite 
met regels (en haken daardoor 
minder snel af). 

Als 1a en 1b beide juist zijn: 2 scorepunten toekennen. 
Als 2a en 2b beide juist zijn: 2 scorepunten toekennen. 
Als alleen 1a of 1b goed is: 1 scorepunt toekennen. 
Als alleen 2a of 2b goed is: 1 scorepunt toekennen. 
De koppeling van 1a en 2b levert 1 scorepunt op; ook de koppeling van 2a 
en 1b levert 1 scorepunt op. 

Beoordeel de spelling en grammatica. 

26 B 2 
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27 maximumscore 2 
“De budgetten staan centraal, de uurtarieven, de productienormen, maar 
de vraag naar de beste weg voor de betrokken persoon komt nauwelijks 
aan bod.” (alinea 2) 

Ook goed: 
“Mensen die ver afstaan van de dagelijkse praktijk, bedenken oplossingen, 
altijd uitgedrukt in geld, die los staan van de werkelijke problemen.” 
(alinea 2) 

Beoordeel de spelling. 

28 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• de stijgende kosten (die de werkwijze met zich meebrengt) 1 
• de ontevredenheid bij cliënten 1 

Let op: 
Indien ‘en professionals’ is toegevoegd aan het antwoord bij het tweede 
bolletje, dient dat antwoord fout te worden gerekend. 

Beoordeel de spelling. 
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