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TEKST 5 SAMENVATTINGSOPDRACHT
NACHTWERK
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
35 tot en met 40.
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maximumscore 3
• risico van geweld
• kans op seksuele intimidatie
• meer kans op ongelukken
• het sociale leven lijdt eronder
• gezondheidsrisico’s
Indien
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Indien
Indien
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vijf antwoorden goed
vier antwoorden goed
drie antwoorden goed
twee antwoorden of minder goed

3
2
1
0

maximumscore 2
• mensen zijn dagdieren / ’s nachts werken is ongezond / ’s nachts werken gaat in
tegen het natuurlijke levensritme / nachtwerk levert stress op / nachtwerk kost veel
energie en overdag rust je minder goed uit dan ‘s nachts
• nachtwerkers houden er een ongezonde levensstijl op na

1
1

maximumscore 1
• ’s nachts werken is prettig
• ’s nachts werken levert meer salaris op dan overdag werken
Indien twee antwoorden goed
Indien één of geen antwoord goed

1
0

maximumscore 2
•
De FNV wil het nachtwerk niet verbieden / Elke werknemer mag zijn eigen
manier van werken kiezen
• De FNV moet werknemers beschermen (tegen ongezond werk)
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maximumscore 1
Nachtwerkers die gezondheidsklachten melden, zeuren.

{

40

maximumscore 1
Er komt steeds meer aandacht voor slaapproblemen van nachtwerkers.
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 woordgrensoverschrijding 1
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 9 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 9 punten.
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