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Tekst 4 Basisinkomen aantasting van autonomie
33

maximumscore 2
• De vrije dieren zijn de mensen in een situatie zonder basisinkomen /
de mensen die zelf in hun onderhoud kunnen voorzien
• en de gevangen dieren zijn de mensen in een situatie met een
basisinkomen

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
Voor de toekenning van een scorepunt is het essentieel dat kandidaten voor elke
diergroep de naam én de uitleg geven (en dan in beide gevallen 1 scorepunt krijgen).
Dit mag ook in het volgende format:
– Er zijn vrije/wilde dieren en gevangen dier n.
– Deze groepen sta n voor mensen zonder basisinkomen / met een
eigen inkomen versus mensen die een basisinkomen ontvangen.
Alleen het benoemen van de twee diergroepen (zonder uitleg) levert geen
scorepunten op.
34

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(de voldoening die het geeft) als je in je eigen levensonderhoud kunt
voorzien / als je autonoom bent
Opmerking
Aan voorbeelden geen scorepunten toekennen.
Beoordeel de spelling.
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e a en t k n

1
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maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
Standpunt
Een basisinkomen is geen oplossing (voor economische problemen).
Argument 1
Het basisinkomen haalt de eigen ‘zin van het bestaan’ weg.
Subargument 1.1
Mensen willen werken en in hun eigen levensonderhoud
voorzien.
Argument 2
Mensen die nu geen baan hebben, hebben dat met het
basisinkomen nog steeds niet.
Argument 3
Het basisinkomen heeft ontwrichtende gevolgen voor de
economie.
Subargument 3.1
Een basisinkomen heeft een aanzuigende werking op
mensen met verkeerde intenties.
Voorbeeld
Als ik hoor dat in Zwitserland na wordt gedacht
over een basisinkomen, droom ik over geld en
gemak voor mijzelf. Ik droom niet over ouderen
helpen of bergen schoonmaken.
Argument 4
Een basisinkomen verandert niets (aan het ontduiken van regels).
/ Een basisinkomen verandert niets aan het feit dat op ander
gebied/op het gebied van cultuur, sport of zorg weinig wordt
toegevoegd aan de samenleving.
Opmerking
Argument 3 kan (eventueel) vervangen worden door (sub)argument 3.1,
maar dan aan 3.1 geen scorepunt meer toekennen.
indien
indien
indien
indien
indien

vijf antwoorden juist
vier antwoorden juist
drie antwoorden juist
twee antwoorden juist
minder dan twee antwoorden juist

4
3
2
1
0

Beoordeel de spelling en grammatica.
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1, 2 en 4
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
0

38

C

1

39

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Volgens tekstfragment 1 is een basisinkomen op zich wel een goed
idee(, maar het zou voorlopig nog geen universeel basisinkomen
moeten zijn)
• Volgens tekst 4 is het basisinkomen sowieso geen goed idee

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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