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Antwoord

Scores

Tekst 3 Data zijn duur
24

maximumscore 2
drie van onderstaande:
 de (jeugd/gezondheids)zorg
 het onderwijs
 het verkeer / de auto-industrie
 de financiële sector
Opmerking
concrete beroepen: niet goed rekenen
indien drie antwoorden juist benoemd
indien twee antwoorden juist benoemd
indien minder dan twee antwoorden juist benoemd

2
1
0

Beoordeel de spelling.
25

maximumscore 1
(alinea) 2 of (alinea) 3

26

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Data zijn publiek/openbaar bezit
• Data zijn van bedrijven / privaat bezit
• Data zijn van niemand / worden autonoom

1
1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
27

D

1

28

C

2

29

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De burger/overheid heeft geen invloed meer op / geen controle meer over
het gebruik van data. / heeft de macht uit handen gegeven aan bedrijven.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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30

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• de ideologieën van techbedrijven / (gesprek,) zeggenschap en controle
over techbedrijven / de macht van techbedrijven (bij nieuwe
ontwikkelingen)
• de dreigende verzelfstandiging van data / het publiek beschikbaar
houden van data

1
1

Beoordeel de spelling.
31

maximumscore 2
drie van onderstaande:
 “We noemen de nieuwe grootmachten niet alleen Googlonia en
Facebookistan omdat zulke bedrijven een omzet hebben waarmee ze
landen evenaren, maar vooral omdat ze functies van staten
overnemen.” (regels 52-57)
 “Hun wereldmacht is niet alleen economisch, maar ook politiek.”
(regels 63-65)
 “Het maken van data en algoritmes is politiek werk: je definieert
menselijk gedrag en kiest in welke richting je dat gaat bijsturen.”
(regels 70-74)
 “De macht van de technologiebedrijven heeft daardoor nu al grote
totalitaire potentie.” (regels 80-82)
indien drie zinnen juist geciteerd
indien twee zinnen juist geciteerd
indien minder dan twee zinnen juist geciteerd

2
1
0

Beoordeel de spelling.
32

maximumscore 2
twee van onderstaande:
 (alinea) 5
 (alinea) 6
 (alinea) 7
per juist benoemd element
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