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Vraag Antwoord Scores

Tekst 2 Wat weerloos is, is niet per se van waarde 

In een goede samenvatting (maximumscore 17 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. 

19.1 maximumscore 2 
(Wat is de visie op natuur van de natuurpuristen?) 
• Natuurpuristen verafgoden de natuur / De natuur moet bevrijd worden

van de bemoeienissen van de mens 1 
• want die biedt een tegenwicht aan de verziekte maatschappij 1 

19.2 maximumscore 5 
(standpunt ten aanzien van natuurpuristen en ontwikkeling die hieraan ten 
grondslag ligt) 
• Het geloof in de heilzaamheid van een door de mens onaangeraakte

wildernis is in deze tijd maar moeilijk houdbaar 2 
• redengevend verband (bijvoorbeeld want/omdat) 1 
• de ‘ongerepte natuur’ bestaat niet meer in Nederland / het onderscheid

tussen natuur en cultuur kan niet meer worden gemaakt / natuur en
landleven in Nederland zijn tegenwoordig vergroeid met cultuur en
geschiedenis / Nederland bestaat tegenwoordig uit kunstmatig
gecomponeerde natuur 2 

19.3 maximumscore 4 
(argumenten tegen de visie op natuurpurisme) 
• De gedachten achter het natuurpurisme zijn niet houdbaar 1 
• redengevend verband (bijvoorbeeld want/omdat/om de volgende

redenen) 1 
• kunstmatig aangelegde natuur is net zo mooi als niet door mensen

gecreëerde natuur 1 
• we weten niet wat de oorspronkelijke stand van de natuur is 1 

19.4 maximumscore 4 
(vervolg argumenten tegen de visie op natuurpurisme) 
• nastreven van de ‘oorspronkelijke natuur’ leidt tot dierenleed 1 
• het in stand houden van ‘ongerepte natuur’ vergt een bijna totalitaire

controle / het getuigt van hoogmoed om te denken dat je voor God kunt
spelen 1

• het versterkt de misvatting dat het milieu geholpen wordt door de aarde
zo veel mogelijk in haar zuivere / door de mens onaangeraakte staat
terug te brengen 1 

• het houdt (op irrationele gronden) de inzet van natuurbeschermende
technologieën tegen 1 
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19.5 maximumscore 2 
(tweeledige conclusie) 
• We moeten worden bevrijd van het romantische natuurpurisme 1 
• We moeten erkennen dat wetenschap/technologie goed samengaat

met eerbied voor / behoud van de natuur 1 

19.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 scorepunten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 

19.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 scorepunten. 

Schematisch: 
181 - 198 woorden: 0 scorepunten aftrek; 
199 - 203 woorden: 2 scorepunten aftrek; 
204 - 208 woorden: 4 scorepunten aftrek; 
209 - 213 woorden: 6 scorepunten aftrek; 
214 - 218 woorden: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
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