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Tekst 2 De prijs van privacy
In een goede samenvatting (maximumscore 24 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.
19.1 maximumscore 6

(verandering en oorzaak van die verandering)
• Vroeger
• werd privacy gezien als iets wat beschermd moest worden / een
domein waar de overheid niets mee te maken had
• Tegenwoordig
• heeft de overheid veel bemoeienis met ons privéleven
• Veiligheid wordt belangrijker gevonden dan privacy
• De oorzaak hiervan is de angst voor terroristische aanslagen

1
1
1
1
1
1

19.2 maximumscore 3
(aanvaardbaarheid)
• Openbare controle helpt de straat veiliger te maken
• In de openbare ruimte hebben we (nu eenmaal) minder privacy dan
thuis
• Wie niets te verbergen heeft, kan hier niets op tegen hebben

1
1
1

19.3 maximumscore 2

(tegenstrijdigheid)
• De tegenstrijdigheid hierbij is
• dat we de rechtsstaat willen beschermen door de beginselen van de
rechtsstaat op te offeren
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19.4 maximumscore 5

(consequenties)
• Dit heeft tot gevolg dat
• een (wettelijke) verruiming en vernieuwing van bevoegdheden in hoog
tempo
• waardoor onschuldige burgers gevolgd kunnen worden
• zonder dat ze concreet ergens van verdacht worden
• naast het oneigenlijk gebruik van informatie / koppelen van
gegevensbestanden van overheid en particuliere organisaties door
politie, justititie en veiligheidsdiensten

1
1
1
1

1

19.5 maximumscore 2

(rechtvaardiging door burgers)
• Niemand zal betwisten
• dat het (vooral) de taak van de overheid is de burger te beschermen
tegen externe bedreigingen / gevaren van buitenaf
19.6 maximumscore 2
(tegenspraak rechtvaardiging)
• Maar
• de burger heeft ook recht op bescherming tegen de overheid zelf /
privacywetgeving dient de burger van overheidsbemoeienissen (met
zijn privéleven) te vrijwaren

1
1

1

1

19.7 maximumscore 3

(spanningsveld en hoe ermee om te gaan)
• Aandacht niet alleen richten op beschermende maatregelen tegen
bedreigingen van buitenaf, maar ook op beschermende maatregelen
tegen de overheid zelf / De burgerlijke vrijheden zouden juist inzet
moeten vormen van strijd tegen het terrorisme
• Nagaan of antiterreurmaatregelen de veiligheid daadwerkelijk
vergroten
• De bestaande regels en bevoegdheden op hun werking beoordelen
19.8 maximumscore 1
(conclusie)
• Nagaan hoe hoog de prijs mag zijn die we voor onze veiligheid over
hebben
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20.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik in de samenvatting
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.
20.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de
samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 23 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:
231 - 253: 0 scorepunten aftrek;
254 - 258: 2 scorepunten aftrek;
259 - 263: 4 scorepunten aftrek;
264 - 268: 6 scorepunten aftrek;
269 - 273: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

Bronvermeldingen
tekst 1

naar:

tekst 2

naar: Willem de Bruin, De prijs van privacy, de Volkskrant van 15 september 2007

Mark Traa, Hoera! Een nieuw klimaat, HP/de Tijd, 6 juli 2007

tekstfragment 1 Milieu- en Natuurplanbureau, Vier scenario's voor Nederland.
Vier toekomsten voor evaluaties van de kwaliteit van natuur en milieu,
www.pbl.nl, maart 2009
tekstfragment 2 www.wageningenuniversiteit.nl, maart 2009

▬ www.havovwo.nl

-3-

www.examen-cd.nl ▬

