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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 2  Overvloed en onbehagen 
 
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. 
 

 20 maximumscore 3 
(conclusie) 
• Gelet op de hoeveelheid boeken die men vroeger las / Gelet op de 

historie 1 
• valt het tegenwoordig wel mee met de ontlezing en de verschraling van 

de leescultuur 2 
 

 21 maximumscore 2 
(conclusie) 
Tussen het boekenvak van vroeger en nu bestaan grote verschillen 2 
 

 22 maximumscore 6 
(gevolgen overvloed) 
• De (hedendaagse) overvloed aan boeken leidt tot indigestie/ 

onbehagen bij consument, recensent en uitgever 3 
• De lezer/recensent kan de boekenproductie niet bijbenen 1 
• Het ontbreekt de lezer/recensent/uitgever aan een goede gids / Door 

de grote hoeveelheid aan boeken / een teveel aan keuzemogelijkheden 
verliest de lezer/recensent het overzicht 1 

• Het (historisch) plaatsen en duiden van boeken wordt bemoeilijkt 1 
 

 23 maximumscore 4 
(moeilijkheden moderne uitgever) 
• Het boek heeft zijn monopoliepositie als informatiedrager en bron van 

amusement verloren / Het boek / De uitgever heeft flinke concurrentie 
gekregen van andere media 1 

• De uitgever wordt (door de regels van de vrije markt) gedwongen met 
een steeds groter aanbod te komen 1 

• De zakelijke risico’s zijn groot 1 
• Het is moeilijk te bepalen welke boeken overbodig zijn / beter niet 

uitgegeven hadden kunnen worden 1 
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 24 maximumscore 4 
(vervolg moeilijkheden moderne uitgever) 
• Het is moeilijk te bepalen wat de kwaliteit van een boek is / zal zijn 1 
• Het is moeilijk in te schatten of een boek verkoopbaar is / De 

inschattingen over de verkoopbaarheid / De adviezen m.b.t. de 
verkoopbaarheid kloppen vaak niet  1 

• De markt is onstabiel / De markt gaat gebukt onder hypes  1 
• De uitgever is afhankelijk van de ‘street credibility’ van de auteur /  

De uitgeverij is noodgedwongen ook reclamebedrijf  1 
 

 25 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de samenvatting1) 
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. 
 

 26 Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting1) 
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. 
 

noot 1:  
Bij positie 25 en 26 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de eventuele 
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3 
aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 25 een 3. Indien er geen 
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 

 
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; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
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