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Tekst 2 Klimaatkunde of klimaatkul?
In een goede samenvatting (maximumscore 16 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 2

(twee ontwikkelingen met betrekking tot het klimaatdebat)
• Het klimaatdebat wordt niet meer alleen gevoerd door wie er voor heeft
doorgeleerd/klimaatexperts
• (Het klimaatdebat wordt niet meer alleen gevoerd) op podia/plaatsen
die daarvoor ooit waren bedoeld
of
• Het onderscheid tussen klimaatexpert en leek lijkt te zijn vervallen
• (want) iedereen kan vrij beschikken over wetenschappelijke
klimaatgegevens

1
1
1
1

23.2 maximumscore 1

(gevolg ontwikkelingen)
Er is veel onduidelijkheid over wat waar is in het klimaatdebat / Mensen
weten niet meer wie ze moeten geloven in het klimaatdebat.
23.3 maximumscore 3

(aanwijzingen)
(andere volgorde toegestaan)
• relatieaanduidend element (bijvoorbeeld ‘Een eerste aanwijzing om’)
• (1) Echte (klimaat)wetenschappers schreeuwen niet / schreeuwende
resultaten op internet zijn niet serieus te nemen
• echte wetenschappers publiceren (alleen) in wetenschappelijke
tijdschriften

1
1
1

23.4 maximumscore 1

(vervolg aanwijzingen)
(2) Echte (klimaat)wetenschappers laten zich niet sturen / een echte
onderzoeker laat zich niet beïnvloeden door zijn financier.
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23.5 maximumscore 2

(vervolg aanwijzingen)
• (3) Echte (klimaat)wetenschappers blijven bij hun
onderwerp/publiceren
alleen over hun specialisme
• (4) Echte (klimaat)wetenschappers staan open voor (nieuwe)
argumenten die hun ongelijk bewijzen

1
1

23.6 maximumscore 3

(vervolg aanwijzingen)
• (5) Echte (klimaat)wetenschappers durven te zeggen dat ze iets niet
weten / durven te twijfelen
• (6) (Ook) echte (klimaat)wetenschappers maken weleens fouten
• maar (echte) wetenschappers trekken hun handen af van knoeiende
collega’s / de (echte) wetenschap heeft een zuiverend vermogen

1
1
1

Opmerking
De zes aanwijzingen uit 23.3 tot en met 23.6 mogen ook in een andere
volgorde genoemd worden.
23.7 maximumscore 3

(conclusie klimaatonderzoek)
• Ook al maken klimaatonderzoekers fouten / komen er foutjes voor in
onderzoek(srapporten) van klimaatwetenschappers
• relatieaanduidend element (bijvoorbeeld ‘toch’)
• Nagenoeg alle wetenschappelijke onderzoeken wijzen op de invloed
van de mens op de opwarming van de aarde

1
1
1

23.8 maximumscore 1

(advies aan lezer)
Wees zuinig op het milieu / Het is het beste zuinig te zijn op het milieu.
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 aanwijzing omtrent aftrek.
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23.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de

samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 21 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:
211 - 231: 0 scorepunten aftrek;
232 - 236: 2 scorepunten aftrek;
237 - 241: 4 scorepunten aftrek;
242 - 246: 6 scorepunten aftrek;
247 - 251: 8 scorepunten aftrek;
etcetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten.
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