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Vraag Antwoord Scores

Tekst 2  Zoek de verschillen 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 19 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. 
 

 21.1 maximumscore 1 
(constatering huidige emancipatiedebat) 
• Het emancipatiedebat (is weer helemaal in, maar) mist een duidelijke 

richting 1 
 

 21.2 maximumscore 2 
(uitgangspunt emancipatiedebat vroeger en nu) 
• Vroeger werden mannen en vrouwen als gelijk gezien 1 
• Nu heerst de opvatting dat mannen en vrouwen van nature ongelijk zijn 1 
 

 21.3 maximumscore 3 
(betekenis van ander uitgangspunt voor onderzoek en mogelijke gevolgen 
voor huidig emancipatiedebat) 
• Er is meer (wetenschappelijk) onderzoek naar natuurlijke verschillen 

tussen man en vrouw 1 
• Resultaten uit dat onderzoek kunnen richting geven aan het huidige 

emancipatiedebat en 1 
• bieden houvast in de onderkenning van dat verschil 1 
 

 21.4 maximumscore 6 
(natuurlijke verschillen man en vrouw) 
• Andersoortige partnerkeuze/natuurlijke selectie bij mannen en 

vrouwen: 1 
• bij vrouwen meer belang gehecht aan maatschappelijke status van de 

man 1 
• bij mannen meer belang gehecht aan uiterlijk van de vrouw 1 
 
• Vrouwen beter in zorgtaken dan mannen 1 
• Mannen gericht op fysieke kracht/confronterend 1 
• Vrouwen gericht op sociale kracht/manipulerend 1 
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 21.5 maximumscore 2 
(gevolgen voor huidige positie van vrouwen en mannen) 
• Vroegere gelijkheidsideaal dwingt vrouwen aan mannelijke standaard 

te voldoen / dwingt vrouwen in een onhoudbare combinatie van 
carrière en zorg / vraagt om supervrouwen en  1 

• brengt mannen in een ongunstige onderwijs-/opvoedsituatie  1 
 
Opmerking 
Geen scorepunten toekennen voor een algemeen antwoord als: Vrouwen 
ondervinden eerder nadeel dan voordeel en mannen hebben (ook) wat te 
winnen bij een emancipatie van het verschil. 
 

 21.6 maximumscore 2 
(inzet nieuwe emancipatiedebat) 
• Een nieuw sociaal contract 1 
• waarin mannen en vrouwen ongelijk zijn, maar wel gelijkwaardig 1 
 

 21.7 maximumscore 3 
(samenwerken mannen en vrouwen) 
• De inductieve manier van denken van mannen en 1 
• de deductieve manier van denken van vrouwen 1 
• vullen elkaar aan en zijn noodzakelijk in de huidige complexe wereld 1 
 

 21.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. 
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 21.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting 
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; 
etcetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
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