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Tekst 5 Het gevaar na de vechtfilm
In een goede samenvatting moeten de onderstaande informatie-elementen (of een parafrase
daarvan) opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 38 tot en
met 42.
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Maximumscore 1
(het onderwerp van het onderzoek van dr. Huesmann)
Het verband tussen kijken naar tv-geweld en agressiviteit in het gewone leven.
of:
Het verband tussen kijken naar tv-geweld in de jeugd en agressiviteit in de volwassenheid.
of:
Kijken naar tv-geweld in de jeugd en de reactie daarop bij jeugdigen en volwassenen.
Maximumscore 2
(het bijzondere van het onderzoek van dr. Huesmann)
Dr. Huesmann onderzoekt het agressieve gedrag
1 direct na het televisiekijken
2 na 15 jaar / in de volwassenheid

1
1

Indien:
Dr. Huesmann onderzoekt het agressieve gedrag op twee momenten
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Maximumscore 1
(algemene conclusie)
Er is een opvallende samenhang tussen als kind veel kijken naar gewelddadige televisie
en agressief gedrag op volwassen leeftijd.
Maximumscore 2
(twee bezwaren van dr. Groebel)
1 Verband leggen tussen agressiviteit en tv-kijken is te simpel / een kip-of-ei-probleem
2 Agressiviteit wordt veroorzaakt door een samenspel van factoren / Kijken naar tv-geweld
leidt alleen tot agressiviteit in een bepaalde emotionele of economische sfeer
Maximumscore 3
(reactie van dr. Huesmann op geuite kritiek)
Er is geen zekerheid over een oorzakelijk verband tussen agressiviteit en kijken naar
tv-geweld
Er is alleen een vergroot risico op agressiviteit in de volwassenheid als in de jeugd veel
naar tv-geweld wordt gekeken
Indien:
Er is alleen een vergroot risico op agressiviteit als veel naar tv-geweld wordt gekeken
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Het is de kandidaat geoorloofd in zijn samenvatting de informatie-elementen in een andere
volgorde weer te geven dan in 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 7 scorepunten. De toepassing van de
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een score lager dan 0 bij deze opgave.
Schematisch:
126 – 135: 0 scorepunten aftrek;
136 – 145: 1 scorepunt aftrek;
146 – 155: 2 scorepunten aftrek;
156 – 165: 3 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 7 punten.
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