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Tekst 2 De groene autorace
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.
23.1 maximumscore 3

(voordelen)
• De elektrische auto is een vervoermiddel dat minder broeikasgas/CO 2
•
•

uitstoot,
zal een alternatief zijn voor het moment dat aardolie schaars
wordt/opraakt
en bezit een zekere aantrekkelijkheid

1
1
1

Opmerking
Geen scorepunt toekennen indien een uitwerking als sportiviteit wordt
genoemd wanneer deze niet in relatie staat tot aantrekkelijkheid.
23.2 maximumscore 3

(standpunt)
• Desondanks / Ondanks de voordelen
• is het onbegrijpelijk dat mensen heil zien in de elektrische auto (want
er zijn veel nadelen)

1
2

23.3 maximumscore 2

(individuele kostenaspecten)
• De elektrische auto is duur (in aanschaf)
• en zal dat blijven

1
1

23.4 maximumscore 2

(maatschappelijke kostenaspecten)
• Extra elektriciteitscentrales moeten worden gebouwd. / Het
elektriciteitsnet moet worden versterkt
• De infrastructuur moet ingrijpend worden gewijzigd

1
1

23.5 maximumscore 3

(negatieve consequenties voor milieu)
• Milieuvoordelen worden deels ongedaan gemaakt:
• bij opwekken van elektriciteit komt veel vervuiling/CO 2 vrij;
• (milieuonvriendelijke) kolencentrales moeten worden gebouwd om
elektriciteit op te wekken
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23.6 maximumscore 2

(beperkingen)
• In vergelijking met de huidige auto biedt de elektrische auto minder
vrijheid
• en minder betrouwbaarheid/rijbereik

1
1

23.7 maximumscore 2

(conclusie)
• Het enthousiasme voor de elektrische auto moet worden gematigd. /
De overheid moet niet nu al definitief kiezen voor de elektrische auto

2

23.8 maximumscore 2

(aanbevelingen)
• Er zijn alternatieven. / Alternatieven moeten beter worden bekeken.
• De overheid zou terughoudender moeten zijn met financiële prikkels
ten gunste van de elektrische auto

1
1

23.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.
23.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de

samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 18 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:
181 - 198: 0 scorepunten aftrek;
199 - 203: 2 scorepunten aftrek;
204 - 208: 4 scorepunten aftrek;
209 - 213: 6 scorepunten aftrek;
214 - 218: 8 scorepunten aftrek;
etcetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten.
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