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Tekst 5 Op de vlucht voor de leegte
In een goede samenvatting moeten de onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn.
Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze
afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 35 tot en met 39.
Maximumscore 2
Verslaving betekent door eigen toedoen
afhankelijk zijn
of:
Verslaving betekent zelf
de vrijheid beperken
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36 ■
•
•
•
•

1
1

Maximumscore 4
De belangrijkste elementen van verslaving zijn:
(behoefte aan) bevrediging op korte termijn
het ontstaan van gedragsroutines / steeds weer hetzelfde gaan doen
schade voor verslaafde persoon en/of omgeving
controleverlies / steeds grotere tolerantie jegens verslavend gedrag

1
1
1
1

Maximumscore 1
Gokverslaving is (geen lichamelijke maar) een psychische verslaving.
of:
Gokken is geen lichamelijke verslaving.
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Maximumscore 4
Oorzaken waardoor iemand het tot een gokverslaving kan laten komen zijn:
de behoefte om (met gedrag) te experimenteren bij tieners
het tegengaan van verveling
volgens zelfbedachte systemen willen spelen
geld verliezen willen voorkomen / het gevoel van falen willen vermijden

1
1
1
1

Maximumscore 2
1 Gokverslaafde moet zijn problemen erkennen
2 Gokverslaafde moet gemotiveerd zijn iets aan zijn probleem te willen doen /
begeleiding van hulpverlening willen accepteren

1
1

Ook goed is de volgende combinatie van elementen:
3 Gokverslaafde moet zijn dag anders structureren
4 Gokverslaafde moet zijn negatieve gevoelens leren doorzien (en/of veranderen)

1
1

Opmerking
De combinaties 1 + 3, 1 + 4, 2 + 3 of 2 + 4 leveren maximaal 1 punt op.
Het is de kandidaat geoorloofd in zijn samenvatting de informatie-elementen in een andere
volgorde weer te geven dan in de bovenstaande opsomming, mits de samenhang tussen de
informatie-elementen in overeenstemming blijft met die van de samen te vatten tekst.
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Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding1)
Voor de eerste overschrijding met 10 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dient per 10 woorden steeds 1 scorepunt
te worden afgetrokken tot een maximum van 10 scorepunten. Overigens kan de score
voor de samenvattingsopdracht door deze aftrekregeling nooit negatief worden.
De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Schematisch:
126 – 135: 0 scorepunten aftrek;
136 – 145: 1 scorepunt aftrek;
146 – 155: 2 scorepunten aftrek;
156 – 165: 3 scorepunten aftrek;
166 – 175: 4 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 10 punten.
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