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Tekst 2  Angstig Nederland 

 
In een goede samenvatting (maximumscore 22 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. 
 

 23 maximumscore 2 
(algemeen verschijnsel) 
Nederlanders zijn voor veel dingen bang 2 
 

 

 
 24 maximumscore 6 

(hoofdzaken met betrekking tot angst voor ziekten) 
• Nederlanders zijn geobsedeerd door gezondheid / zijn bang voor 

ernstige ziekten 2 
• Bevangen als men is door individueel maakbaarheidsgeloof, vreest 

men door ziekte in keuzemogelijkheden beperkt te worden 2 
• Gezondheid lijkt opeisbaar recht te zijn geworden 1 
• Angst voor ziekten wordt aangezwengeld door overheid en 

farmaceutische industrie 1 
 

 25 maximumscore 4 
(hoofdzaken met betrekking tot angst voor ouderdom en lelijkheid) 
• Nederlanders zijn bang oud en lelijk te worden 2 
• Angst vloeit voort uit verlangen naar vitaliteit 1 
• Verlangen naar schoonheid vloeit voort uit toegenomen competitie in 

de samenleving 1 
 

 26 maximumscore 4 
(hoofdzaken met betrekking tot angst ten aanzien van veiligheid) 
• Nederlanders maken zich zorgen over hun veiligheid / In Nederland 

kent men toenemende gevoelens van onveiligheid  2 
• Gevoelens van onveiligheid niet helemaal realistisch  1 
• Men verwacht/eist steeds meer (veiligheidsmaatregelen) van de 

overheid  1 
 

 27 maximumscore 2 
(schijnbare tegenstrijdigheid) 
Nederlanders zijn steeds zorgelijker geworden, maar Nederland behoort 
wel tot de gelukkigste landen van de wereld 2 
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 28 maximumscore 2 

(overkoepelende oorzaak verschijnsel angst) 
• Verklaring van al die angst: 1 
• we zijn bang te verliezen wat we hebben / we zijn bang voor 

onzekerheden 1 
 

 29 maximumscore 2 
(oordeel) 
Hebben van / Zoeken naar zekerheden is saai/onavontuurlijk 2 
 
of 
 
Klagen vloeit voort uit geluk / Er is eigenlijk geen reden tot klagen omdat 
we gelukkig zijn / Onze angst is een luxe probleem 2 
 

Scores 

 30 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de samenvatting1) 
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 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
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tekst 1 naar: Hans van den Bergh, Ape, nut, Mies, HP/De Tijd, 15 oktober 2004. 
tekst 2 naar: Matt Dings, Angstig Nederland, HP/De Tijd, 4 juni 2004. 

Scores 
 

 31 Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting1) 
Voor de eerste overschrijding met 20 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 punten. 
 
Schematisch: 
201 - 220: 0 scorepunten aftrek; 
221 - 225: 2 scorepunten aftrek; 
226 - 230: 4 scorepunten aftrek; 
231 - 235: 6 scorepunten aftrek; 
236 - 240: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
   

 
               6 Bronvermeldingen 
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