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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg (of berekening) ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is
aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 100 scorepunten worden behaald.
Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de beantwoording toegekende scorepunten;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.

6 Het cijfer van het centraal examen wordt verkregen door het aantal scorepunten te
delen door het getal 10.

■■■■ 3 Antwoordmodel

■■■■ Opgave 1 Vreemdelingenbeleid: het gezin Gümüs

Maximumscore 2
1 ■ Nee, illegalen vormen geen etnische groep

want illegalen hebben geen gemeenschappelijke afkomst/herkomst of eenzelfde culturele
achtergrond

Maximumscore 2
2 ■ Twee van de volgende:

• Mensen hebben de neiging zich af te zetten tegen leden van andere groepen/er is sprake
van sociale categorisatie.

• Mensen worden ingedeeld in groepen – hier illegalen – om hen gemakkelijker te plaatsen
en het gedrag te kunnen beoordelen, deze beeldvorming is meestal negatief.

• Mensen meten zichzelf een positieve identiteit aan door zich af te zetten tegen andere
groepen.

• Mensen worden via de massamedia vaak geconfronteerd met negatieve stereotiepe
beelden over illegalen.

• Het ’vreemde’ aan illegalen kan als bedreigend worden ervaren.
• Stereotypen en vooroordelen over illegalen kunnen aangeleerd zijn tijdens de opvoeding.

per juist deelantwoord
Indien een antwoord is gegeven als ’het woord illegalen heeft een negatieve betekenis’

Maximumscore 2
3 ■ Twee van de volgende:

• Veel mensen vonden de dreigende uitzetting van het gezin Gümüs ongewenst.
• De negatief beoordeelde situatie riep veel emoties op, vooral in Amsterdam.
• Het probleem /de situatie kan door politici worden opgelost.
• De eisen werden opgepakt door de zogenaamde poortwachters (de media en politieke

partijen).
• Er was blijkbaar ruimte op de politieke agenda om aandacht aan deze kwestie te besteden.

per juist deelantwoord
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Maximumscore 4
4 ■ De overeenkomst: beide proberen op grond van een belang of (gemeenschappelijke)

belangen politieke invloed uit te oefenen

De verschillen zijn (twee van de volgende):
• een actiecomité/actiegroep is meestal tijdelijk van aard /belangenorganisaties hebben een

permanent karakter
• een actiecomité/actiegroep heeft een minder uitgewerkte organisatie/belangenorganisaties

hebben een professionele, bureaucratische organisatie
• een actiecomité/actiegroep zet zich in voor een specifiek belang of doel/

belangenorganisaties komen op voor de belangen van een bepaalde groepering
(bijvoorbeeld werknemers, werkgevers)

per juist antwoord over verschillen tussen actiecomité en belangenorganisatie

Maximumscore 2
5 ■ Voorbeelden van goede machtsbronnen (twee van de volgende):

• macht van het aantal (bijvoorbeeld tienduizend handtekeningen)
• steun van mensen in sleutelposities bij overheid (burgemeester Patijn) 
• gebruik van de massamedia

per juist deelantwoord

Maximumscore 2
6 ■ • reden: humanitaire overwegingen

• toelichting: het feit dat de twee kinderen zijn opgegroeid en geïntegreerd in de Nederlandse
samenleving zou een reden kunnen zijn om een verblijfsvergunning toe te kennen

Maximumscore 2
7 ■ Twee van de volgende:

• de informatiefunctie: het interview geeft informatie over het overheidsbeleid
• de controlefunctie: in het interview wordt de staatssecretaris aan de tand gevoeld over het

door haar gevoerde beleid 
• opiniërende functie: het interview levert een bijdrage aan het publieke debat
• commentaarfunctie: de journalist kan door middel van zijn/haar vragen commentaar

leveren op het beleid van de staatssecretaris

per juist deelantwoord (functie en toelichting)

Maximumscore 4
8 ■ Een voorbeeld van een goed antwoord:

• Fase 1. Herkennen van problemen/wensen: actiecomité brengt de situatie van gezin
Gümüs in de publiciteit/voert actie/de media besteden veel aandacht aan deze kwestie.

• Fase 2. Vergelijken en afwegen van wensen: kamerlid stelt vragen aan
staatssecretaris/debat in de Tweede Kamer.

• Fase 3. Beslissen over problemen: Kamer verwerpt moties.
• Fase 4. Besluiten uitvoeren: gezin Gümüs moet het land verlaten.

per goede fase en juist voorbeeld

9 00007 CV22 4 Lees verder

Antwoorden Deel-
scores

2

1

1

1

1

1

1

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



Maximumscore 4
9 ■ Nee, omdat

Voorbeelden van argumenten vóór uitzetting van het gezin Gümüs (twee van de volgende):
• De strenge regels in de wet zijn nodig vanwege de afschrikkende werking.
• Uitzetting is kenmerk van het restrictief toelatingsbeleid van de overheid. Dit is nodig

omdat onder andere
– voorkomen moet worden dat de migratie/asielverzoeken/komst illegalen te sterk

toenemen.
– de opnamecapaciteit van de samenleving beperkt is/problemen ontstaan met

huisvesting, sociale zekerheid, gezondheidszorg/kosten opvang.
• Alleen asielzoekers toelaten die voldoen aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag/die

erkend zijn als vluchteling/voor zogenaamde economische vluchtelingen is Nederland te
vol en te klein.

• Het beleid is (streng maar) rechtvaardig, elke illegaal wordt gelijk behandeld.
Een uitzondering maken voor het gezin Gümüs zou onrechtvaardig zijn tegenover andere
illegalen.

Ja, omdat
Voorbeelden van argumenten tegen uitzetting van het gezin Gümüs (twee van de volgende):

• Om humanitaire redenen zou het gezin moeten blijven/recht om te wonen en te werken
waar men wil/het is onrechtvaardig/onmenselijk om een gezin dat zo goed is ingeburgerd
het land uit te zetten.

• Het gezin is goed geïntegreerd in de samenleving/kinderen zijn hier opgegroeid. Er is een
maatschappelijk draagvlak/steun voor het verlenen van een verblijfsvergunning voor deze
familie/versoepeling van de toelatingsregels voor illegalen.

• Er zijn door de politiek verwachtingen gewekt. Die hadden in dit ene geval een afwijking
van de regels kunnen rechtvaardigen.

per juist argument

■■■■ Opgave 2 Mens en Werk: Employability

Maximumscore 2
10 ■ Gemeenschappelijk belang (één van de volgende):

• Employability kan zorgen voor goede werking van de arbeidsmarkt.
• Employability vergroot continuïteit/winstgevendheid van het bedrijfsleven.
• Employability kan zorgen voor kwalitatief goede producten.

Maximumscore 2
11 ■ Belangentegenstelling (één van de volgende):

• Werkgevers hebben belang bij versoepeling van het ontslagrecht.
• Werknemers zijn juist gebaat bij behoud van verworven rechten.

Maximumscore 4
12 ■ Gevolgen voor de materiële functie van arbeid (één van de volgende):

• Employability verandert niet de materiële functie. Met arbeid ontvang je een inkomen.
• Door meer scholing kan de werknemer zijn positie verbeteren/meer inkomen verwerven.
• Geringere zekerheid van een vaste baan kan leiden tot minder zekerheid over het inkomen.

Gevolgen voor de immateriële functie van arbeid (één van de volgende):
• Meer scholing voor de werknemers vergroot de mogelijkheden tot zelfontplooiing.
• Meer scholing kan de baan interessanter maken/meer verantwoordelijkheid vereisen.
• Meer scholing kan leiden tot het verkrijgen van meer maatschappelijk aanzien.
• De geringere zekerheid van een vaste baan kan leiden tot minder

ontplooiingsmogelijkheden.

per juist deelantwoord
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Maximumscore 3
13 ■ Voorbeeld van een goed ja-antwoord:

• Ja, de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt zullen vergroot worden indien er ook
scholing komt voor de mensen met een uitkering of werkzoekenden of mensen met een
deeltijdbaan/flexibel arbeidscontract. Hiervan zullen vrouwen profiteren omdat relatief veel
vrouwen geen betaald werk doen, weinig scholing en ervaring hebben (herintreedsters),
indien ze werken vooral deelwerk verrichten of flexibele arbeidscontracten hebben.

of

Voorbeelden van goede nee-antwoorden (één van de volgende):
• Nee, voor vrouwen die willen herintreden zal het lastiger worden om aan de slag te komen.

Immers, zij zijn al geruime tijd niet meer actief als werkende. Zij kunnen nog onvoldoende
gebruik maken van bestaande/huidige scholingsmogelijkheden.

• Nee, veel vrouwen doen deeltijdwerk en/of hebben flexibele arbeidscontracten. Voor deze
categorie werknemers zijn er op dit moment weinig mogelijkheden voor scholing.

• Nee, weinig vrouwen die een bijstandsuitkering hebben komen in aanraking met scholing.
• Nee, relatief veel vrouwen doen laag geschoold werk (bijvoorbeeld in schoonmaakbranche

en horeca). Voor deze groep zijn tot nu toe geen of weinig scholingsmogelijkheden.

Citaat uit tekst 1 bij antwoord ja:
Eén van de volgende:

• Regels 67–74 met de oproep van premier Kok om bij het vraagstuk van de permanente
scholing ook de mensen met een uitkering niet te vergeten.

• Regels 78– 82 waarin FNV-voorzitter De Waal stelt dat mensen met een flexibel
arbeidscontract en uitkeringsgerechtigden nu in zeer geringe mate met scholing in aanraking
komen. Hij vindt dat het debat over employability veel breder gevoerd moet worden.

Citaat uit tekst 1 bij antwoord nee:
Eén van de volgende:

• Regels 76–82 waarin De Waal zegt dat mensen met een vast arbeidscontract veel meer
kans hebben om met scholing in aanmerking komen dan mensen met een uitkering of
flexibel arbeidscontract/6 procent van de mensen met een flexibele baan komen in
aanmerking voor scholingsmogelijkheden/15 procent van uitkeringsgerechtigden kunnen
gebruikmaken van het scholingsaanbod.

• Regels 67–74 met de oproep van premier Kok om het vraagstuk van de permanente
scholing niet de beperken tot de werknemers/de mensen met een vast arbeidscontract.

Verdeling van de scorepunten:
• voor een antwoord met een goede uitleg van een gevolg van employability voor de positie

van vrouwen op de arbeidsmarkt
• voor een citaat dat past bij de uitleg met correcte regelverwijzing

Maximumscore 4
14 ■ • de overheid als regelgever en initiator van economisch beleid

• met één van de volgende verwijzingen naar tekst 1:
– Minister Melkert – de bewindsman van Sociale Zaken – wil meteen zaken doen met

de FNV. Hij wil WW-uitkeringen gebruiken voor scholingsfaciliteiten, regels 83–87.
– De ministers Wijers en Kok komen met voorstellen/initiatieven voor verruiming van

de mogelijkheden van employability, één van de volgende regels 1–15, 16–19, 40–45,
67–74.

• de overheid als overlegpartner
• met één van de volgende verwijzingen naar tekst 1:

– Er is sprake van een gezamenlijk congres van de sociale partners en
vertegenwoordigers van de overheid/de ministers, regels 9–15

– De bewindsman van Sociale Zaken wil meteen zaken doen met de FNV, regels 83 en
volgende
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Maximumscore 2
15 ■ Minister Melkert is als sociaal-democratisch bewindsman voorstander van een actieve rol

van de overheid op het sociaal-economische terrein/wil de werknemers beschermen in een
vrijemarkteconomie.

Maximumscore 2
16 ■ in de Sociaal-economische Raad (SER)

in de Stichting van de Arbeid (STAR)

Maximumscore 2
17 ■ Een verschil dat de samenstelling van SER en STAR betreft:

• In de SER zitten naast vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties
ook kroonleden

• terwijl in de Stichting van de Arbeid alleen vertegenwoordigers van de werkgevers- en
werknemersorganisaties zitten
of
Een verschil dat de functie van SER en STAR betreft:

• De SER adviseert de regering over het sociaal-economisch beleid
• en in de STAR worden centrale akkoorden afgesloten, waarin afspraken gemaakt worden

over de arbeidsvoorwaarden (de STAR adviseert ook de overheid over sociaal-
economische vraagstukken)

Maximumscore 4
18 ■ Twee van de volgende:

• het politieke klimaat: FNV heeft gedeeltelijk steun van het kabinet/minister van sociale
zaken.

• de economische structuur: de FNV/werknemersorganisaties zitten officieel in
overlegorganen/de sociale partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het sociaal-
economisch beleid. De rol van de werknemersorganisaties is daardoor belangrijk/er moet
naar hen geluisterd worden.

• de economische conjunctuur: de economische ontwikkeling is zeer gunstig/door de
behoefte aan goed opgeleid personeel zullen de werkgevers het ontslagrecht niet gauw aan
willen tasten/zullen ze eerder bereid zijn om met de vakbeweging zaken te doen.

per juist deelantwoord

Maximumscore 2
19 ■ Informatisering van arbeid betekent dat informatie/informatietechnologie (computers,

robots) een steeds grotere rol gaan spelen in de diverse beroepen.

Maximumscore 2
20 ■ Eén van de volgende:

• Door toename van toepassing van de informatietechnologie op arbeid is er een continue
behoefte ontstaan aan her- en bijscholing van de werknemers/de eisen veranderen
voortdurend.

• Er is meer onzekerheid over de hoeveelheid werk: door de informatietechnologie ontstaat
behoefte aan meer flexibele contracten.
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scores
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■■■■ Opgave 3 Controlerende taak van de Tweede Kamer

Maximumscore 2
21 ■ Kenmerk: Nederland heeft een (parlementaire) democratie/parlementair stelsel

• uitleg: (één van de volgende):
– In een (parlementaire) democratie is de regering of uitvoerende macht

verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging.
– In een (parlementaire) democratie dient machtsmisbruik van de regering door

controle voorkomen te worden.
– In een (parlementaire) democratie is er sprake van scheiding van de machten.
– In een (parlementaire) democratie dient de regering het vertrouwen te hebben van

de meerderheid van de Tweede Kamer.

Maximumscore 2
22 ■ Twee van de volgende:

• De coalitiepartij(en) moet(en) instemmen met de voorstellen van de PvdA/Wallage.
• De PvdA moet deelnemen aan een nieuw kabinet.
• De PvdA moet de wens van Wallage overnemen in het verkiezingsprogramma.
• De PvdA moet voldoende stemmen/zetels hebben gekregen.

per juist deelantwoord

Maximumscore 1
23 ■ de vierde macht

Maximumscore 2
24 ■ Ambtenaren kunnen politieke invloed hebben omdat zij (twee van de volgende):

• de bewindslieden adviseren;
• de taak hebben om de inhoud van politieke besluiten (onder andere wetten, nota’s) op te

stellen/besluiten voor te bereiden;
• zich bezig houden met de uitvoering van het beleid;
• deskundig zijn/specialistische kennis hebben;
• meestal veel langer op een ministerie zitten dan de bewindslieden.

per juist deelantwoord

Maximumscore 2
25 ■ de invoerfase

Maximumscore 2
26 ■ De sterke vermindering van het aantal ambtenaren past bij het uitgangspunt van de

liberale stroming om te streven naar een kleine rol van de overheid/minder
overheidsbemoeienis en meer aan de maatschappij overlaten.

Maximumscore 2
27 ■ Voorbeeld van goede voorstellen (twee van de volgende):

• Instellen van (diverse vormen) van referenda.
• De burgers kiezen rechtstreeks de minister-president.
• De burgers kiezen rechtstreeks de burgemeester.
• Instellen van (een variant van) het districtenstelsel.

per goed voorstel voor bestuurlijke vernieuwing
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Maximumscore 2
28 ■ Uitleg van de voorstellen:

• Bij het instellen van (diverse vormen) van referenda: burgers kunnen zich rechtstreeks
uitspreken over allerlei politieke kwesties/er is sprake van directe invloed van de burgers
op het beleid.

• Bij het kiezen van de minister-president: meer invloed van de burgers op de samenstelling
van de regering.

• Bij het rechtstreeks kiezen van de burgemeester: meer invloed van de burgers op bestuur
van de gemeente.

• Bij het instellen van (een variant van) het districtenstelsel: meer invloed  van de burger op
personen die in de Tweede Kamer komen/meer invloed van de burgers op de
samenstelling van de Tweede Kamer.

per goede uitleg

■■■■ Opgave 4 Positie van allochtonen en autochtonen op de arbeidsmarkt

Maximumscore 2
29 ■ Indien deze groep (langdurig) in een sociaal-economische achterstandspositie verkeert.

Maximumscore 2
30 ■ Kenmerken van de slechtere positie van allochtonen zijn:

• in figuur 1: hogere werkloosheid van allochtonen bij gelijk opleidingsniveau
• in figuur 2: allochtonen verdienen minder dan autochtonen bij gelijke opleiding

Maximumscore 2
31 ■ Omdat opleiding er niet toe doet, is er sprake van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Maximumscore 4
32 ■ Twee voorbeelden van goede antwoorden op het gebied van onderwijs:

• extra middelen geven aan scholen met hoge percentages allochtone leerlingen
• extra lessen in Nederlandse taal geven

Voorbeelden van goede antwoorden op het gebied van arbeid/arbeidsmarkt (twee van de
volgende):

• werkgevers verplichten een vast percentage allochtone werknemers aan te nemen
• diverse banenprojecten speciaal voor allochtonen
• Wet registratie van allochtone werknemers
• subsidie op loonkosten

per juist deelantwoord

Maximumscore 2
33 ■ • Positieverwerving; bijvoorbeeld: de ouders van allochtone kinderen kunnen hun kind

stimuleren de opleiding te volgen/af te maken of de leerling werkt zelf hard voor een
diploma

• Positietoewijzing; bijvoorbeeld: de school kan rekening houden met de achtergrond van de
allochtone leerling door het verzorgen van extra taallessen en begeleiding op school

Maximumscore 2
34 ■ • versterking van hun isolement /weinig integratie in de Nederlandse samenleving

• ontstaan van negatieve beeldvorming /verslechtering van hun culturele positie
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■■■■ Opgave 5 Multiculturele samenleving: het dragen van een hoofddoekje

Maximumscore 2
35 ■ Hier is sprake van discriminatie omdat de vrouw anders behandeld wordt op grond van

een kenmerk dat in die situatie niet van belang is. Het hoofddoekje hoeft niet te
verhinderen dat ze haar werk goed kan doen.

Maximumscore 2
36 ■ In artikel 1 van de grondwet is vastgelegd dat iedereen in ons land op dezelfde wijze

behandeld dient te worden/er mag geen onderscheid gemaakt worden op grond van (in dit
geval) geloof.

Maximumscore 2
37 ■ Zij heeft zich deze waarden en normen zodanig eigen gemaakt dat ze deze niet meer als

van buitenaf opgelegd ervaart (internalisatie)/Het is haar overtuiging dat ze een
hoofddoekje moet dragen.

Maximumscore 2
38 ■ Eén van de volgende:

• Het kan stereotypering tegengaan omdat mensen zien/kunnen ervaren dat vrouwen met
hoofddoekjes hun werk net als ieder ander goed kunnen doen.

• Men kan ervaren dat het wel of niet dragen van hoofddoekjes (of andere attributen) niets
zegt over iemands functioneren.
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