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Inzenden scores
Uiterlijk op 6 juni de scores van de
alfabetisch eerste tien kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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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. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

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 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

���� 3 Antwoordmodel

���� Opgave 1 Criminaliteit en rechtsstaat: politieactie Millinxbuurt

Maximumscore 2
1 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• toegenomen drugsgebruik/drugsverslaafden met als gevolg stijging van diefstal en
drugshandel/georganiseerde misdaad 

• afnemend gezag van de overheid/minder vertrouwen in politie/justitie waardoor normen
en regels minder worden nageleefd

• langdurige werkloosheid vooral onder bepaalde groepen/marginalisering van bepaalde
groepen

• afnemende betekenis van gezin, verenigingen, organisaties, kerken in de buurten (mede
als gevolg van individualisering)/vermindering van de sociale cohesie in
buurten/vermindering van sociale bindingen met als gevolg een vermindering van de
(informele) sociale controle

• veranderend normen- en waardenbesef als gevolg van secularisering/ontkerkelijking 

per goed antwoord

Maximumscore 2
2 �� voorbeeld van een goed antwoord:

• Het is een repressieve maatregel, omdat de politie meteen optreedt en mensen oppakt
indien ze niet rechtmatig in het bezit zijn van wapens

voorbeeld van een goed antwoord:
• Het is een maatregel met een preventieve werking, want als mensen weten dat de politie

op willekeurige momenten kan optreden, dan zullen ze waarschijnlijk niet onrechtmatig
wapens bij zich hebben 

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
3 �� voorbeeld van een goed antwoord:

• De Coornhertliga is een organisatie die pleit voor de hervorming/humanisering van het
strafrecht/legt de nadruk op rechtsbescherming 

• De werkwijze van de politie wordt gezien als aantasting van de rechten van de burgers/
wordt gezien als in strijd met gedachtengoed/beginselen van het strafrecht en druist
daarmee in tegen de doelstelling van de Coornhertliga

Maximumscore 1
4 �� De politie mag alleen fouilleren als er een duidelijke verdenking is van een strafbaar feit/

iemand is pas verdacht als dit uit omstandigheden en feiten blijkt/indien men kan spreken
van een redelijk vermoeden van schuld.

Maximumscore 4
5 �� In het antwoord moet het dilemma duidelijk zichtbaar zijn, namelijk dat er een spanning

is tussen de ’rechtshandhavende’ taak van de overheid en het waarborgen van de
rechtsbescherming/rechtszekerheid van de burger. Beide kanten van dit dilemma moeten
zijn toegelicht.

voorbeeld van een goed antwoord:
Het dilemma is

• dat in de rechtsstaat de overheid dient te zorgen voor de handhaving van de
rechtsorde/voor de veiligheid van de burgers/zorgen voor rechtshandhaving.
De politieactie is daarvan een voorbeeld: de overheid heeft deze opgezet om de
criminaliteit in de wijk aan te pakken om zodoende te zorgen voor de openbare orde en
veiligheid

• Maar dit principe van rechtshandhaving staat op gespannen voet met het beginsel van
rechtszekerheid/in de rechtsstaat moeten de burgers ook beschermd worden tegen
willekeur van de overheid/de rechtszekerheid van de burgers moet gewaarborgd worden.
Volgens sommigen wordt het principe van rechtsbescherming/rechtszekerheid geschonden
door de fouilleringsactie van de politie in de Millinxbuurt 

Maximumscore 2
6 �� A Taak van de Hoge Raad: beoordelen of de lagere rechters het recht en de wet juist

hebben toegepast
B Na uitspraken (arresten) van de Hoge Raad zullen rechters daarmee rekening
houden/de arresten fungeren als jurisprudentie, ze vormen een belangrijke rechtsbron

Maximumscore 1
7 �� Het OM heeft opdracht gegeven voor deze politieactie: het OM is verantwoordelijk voor

het opsporen van strafbare feiten zoals de actie in de Millinxbuurt beoogt 

Maximumscore 2
8 �� • De rechterlijke macht heeft in de vorm van de Hoge Raad eerdere uitspraken gedaan

over de bevoegdheden van de politie 
• De Rotterdamse rechtbank heeft een uitspraak gedaan over de rechtmatigheid van de

actie in de Millinxbuurt

Maximumscore 3
9 �� A Er moet een wetswijziging/nieuwe wet komen (waarin ruimere bevoegdheden van de

politie zijn opgenomen)
B De regering/de minister(s) (van Justitie en Binnenlandse Zaken) moet(en) met een
wetswijziging komen
die door het parlement moet worden goedgekeurd 

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4
10 �� VVD-kamerlid

Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):
• De VVD vindt dat voor bestrijding van de zware (drugs)criminaliteit een repressief beleid

nodig is.
• Meer bevoegdheden van de politie bij het opsporen van strafbare feiten past bij het

uitgangspunt van de VVD voor een hardere aanpak van de zware criminaliteit door de
overheid.

GroenLinks-kamerlid 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• GroenLinks is tegen de verruiming van de bevoegdheden van de politie, omdat deze op
gespannen voet staat met de beginselen van de rechtsstaat/de rechten van de burger/
omdat deze partij niet wil dat een te grote macht ontstaat voor politie of justitie.

• GroenLinks legt bij de bestrijding van de criminaliteit meer nadruk ligt op de
preventie/het voorkomen van criminaliteit door bijvoorbeeld de maatschappelijke
omstandigheden van de mensen te verbeteren dan door repressie of het verruimen van de
bevoegdheden van de politie.

���� Opgave 2 Politieke besluitvorming: scholierenstaking tegen studiehuis

Maximumscore 4
11 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende machtsmiddelen):

– Machtsmiddel is ’aantal’ of ’steun bij achterban’.
Voorbeelden van goede citaten zijn (één van de volgende):

• Citaat in tekst 4: „… kregen binnen een week 6000 e-mailtjes” (regel 21–22).
• Citaat in tekst 5: „na een massale scholierenstaking” (regel 16–17).

– Machtsmiddel is de steun van andere maatschappelijke groeperingen.
• Citaat in tekst 4: „Gevestigde organisaties, zoals de lerarenbond AOb en ’Ouders en Coo’,

steunen de stakers” (regel 39–41)

– Machtsmiddel is het gebruik van internet om mensen te mobiliseren.
• Citaat in tekst 4: „Marc Gebuis is de whizzkid. Hij ontwierp een website…”/ „Iedereen

kan zich aanmelden voor de staking …” (regel 23–25, regel 30–34)

Maximumscore 3
12 �� A grondrechten/klassieke vrijheidsrechten

B Voorbeelden van grondrechten zijn (twee van de volgende):
• vrijheid van meningsuiting 
• vrijheid van vereniging 
• vrijheid van betoging/demonstratie
• vrijheid van vergadering

per goed voorbeeld van grondrecht

Maximumscore 2
13 �� electorale participatie, conventionele participatie en protestparticipatie.

Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
14 �� • protestparticipatie

• Voorbeeld van een goede reden is:
De gekozen vorm van protestparticipatie roept veel publiciteit op. Die publiciteit is een
middel om het onderwerp op de publieke en politieke agenda te krijgen./De scholieren
hebben baat bij een snelle actie, omdat anders het schooljaar alweer voorbij is en zij geen
voordeel meer hebben van eventuele latere veranderingen

Maximumscore 2
15 �� – Electorale participatie/stemmen bij verkiezingen valt namelijk af, omdat (bijvoorbeeld

één van de volgende):
• De meeste scholieren geen stemrecht hebben (nog geen achttien jaar zijn).
• Er zijn op dat moment geen verkiezingen.
• Het gaat om oplossing van een acuut probleem waarvoor directe actie nodig is.
– Conventionele participatie (meedoen aan politieke activiteiten van maatschappelijke

organisaties als politieke partijen, pressiegroepen) is minder geschikt, omdat
(bijvoorbeeld één van de volgende):

• lobbyen voor scholieren minder voor de hand ligt, omdat ze geen contacten hebben met
politici en ambtenaren.

• door het persoonlijk benaderen van politici of lobbyen je niet in de openbaarheid komt/
het minder goed lukt om het probleem snel op de agenda te krijgen.

• weinig leerlingen lid zijn van politieke partijen/maatschappelijke organisaties als
vakbonden/leerlingen weinig contacten hebben met politici.

per juiste uitleg van electorale participatie of conventionele participatie

Maximumscore 5
16 �� A De scholieren vormen een actiegroep 

B een belangengroep
Een voorbeeld is de lerarenbond AOb of de groep ’Ouders en Coo’
C Verschillen (twee van de volgende):

• De actiegroep (het stakingscomité) kent geen uitgewerkte organisatie.
• De belangengroep (de lerarenbond of ’Ouders en Coo’) kent een professionele

organisatie.
• De actiegroep (het stakingscomité) heeft een tijdelijk karakter. Deze wordt opgeheven als

de actie is beeindigd.
• De lerarenbond/’Ouders en Coo’/Belangengroep heeft een permanent karakter/is een

gevestigde organisatie.
• De belangengroep (lerarenbond of ’Ouders en Coo’) heeft een dienstverlenende functie

naar haar leden.

per goed verschil

Maximumscore 2
17 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• Het is een taak die in Nederland van algemeen belang wordt geacht.
• Onderwijs dient in principe voor iedereen in gelijke mate beschikbaar te zijn.
• Het onderwijs dient gelijke kansen te bieden aan een ieder.

Maximumscore 2
18 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• Door politieke participatie/demonstraties komen mensen op voor hun belangen.
• Het verkleint de afstand tussen burgers en politici.
• Het vergroot het draagvlak van de uiteindelijke beslissingen.
• Politieke participatie biedt ontplooiingsmogelijkheden/je kunt ervan leren.

per goed antwoord

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4
19 �� twee van de volgende barrières:

• barrière 1: het (h)erkennen van een probleem als politiek probleem
• barrière 2: vergelijken/afwegen van wensen of behoeften/stellen van prioriteiten/

ontstaan politieke discussie/probleem is op de politieke agenda gekomen
• barrière 3: beslissen over het probleem 

twee van de volgende toelichtingen:
– Toelichting barrière 1 

Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):
• Het probleem (Studiehuis is te zwaar) wordt algemeen erkend en men vindt dat de

staatssecretaris er iets aan moet doen (tekst 4) en er is veel steun van gevestigde
organisaties.

• In de media is volop aandacht besteed aan dit probleem (teksten 4 en 5 illustreren de rol
van de media).

– Toelichting barrière 2 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• Het probleem is op de politieke agenda gekomen/de politici moeten de kwestie oppakken
en erover praten: Adelmund had maatregelen aangekondigd na de massale
scholierenstaking (tekst 5, regel 15–18).

• In de Kamer is discussie geweest over de eerste voorstellen van de
staatssecretaris/Tweede Kamer keurde de eerste maatregelen goed (tekst 5, regel 19).

• Er is overleg geweest tussen de staatssecretaris, de onderwijsbonden, rectoren en
schoolbesturen (tekst 5, regel 9–12).

• Er vindt een afweging plaats door politici/politieke partijen van wensen/belangen van
leerlingen, scholen en docenten (tekst 5, regel 9–14).

– Toelichting barrière 3 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• Staatssecretaris draait de voorgestelde maatregelen terug… (tekst 5, regel 1–9).
• De ministerraad buigt zich over de plannen van Adelmund (tekst 5, regel 12–14).
• De Kamer steunt de ommezwaai van de staatssecretaris (tekst 5, regel 26).

per juiste barrière en goede toelichting 

���� Opgave 3 Criminaliteit van kinderen

Maximumscore 4
20 �� Sociaal probleem

• Veel mensen vinden deze situatie ongewenst/vinden dat er iets aan gedaan moet/kan
worden 

• In tekst 6 wordt verwezen naar een onderzoek van het bureau Intomart waaruit blijkt dat
68 procent van de Nederlanders positief staat tegenover een verplichte opvoedcursus
voor ouders van probleemkinderen (regel 6–11)

Politiek probleem
• De aanpak/bestrijding van deze vorm van criminaliteit heeft de aandacht van politici/

’Den Haag’/de overheid moet er iets aan doen/het probleem staat op de politieke agenda 
• Kok en andere politici hebben de wensen overgenomen/beraden zich op het nemen van

maatregelen 

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4
21 �� de sociaal-economische benaderingswijze

Bijvoorbeeld de vraag:
• Wat zijn de sociaal-economische/maatschappelijke oorzaken van jeugdcriminaliteit?

Voorbeeld gegeven uit de tekst:
• armoede/verpaupering/gebroken gezinnen/werkloosheid ouders (regel 14–19)

de sociaal-culturele benaderingswijze 
Bijvoorbeeld één van de volgende vragen:

• Wat zijn de opvattingen van de Nederlanders over verschillende voorstellen ter bestrijding
van de jeugdcriminaliteit?

• Wat is de visie van politici/politieke partijen? 
• Welke (opvattingen) verklaringen bestaan er voor de criminaliteit? 
• Welke opvattingen over opvoeding/waarden en normen hebben ouders van

probleemkinderen?

per juiste vraag

Voorbeeld gegeven uit de tekst (één van de volgende):
• 68 procent van de Nederlanders staat positief tegenover een verplichte

opvoedcursus/opvattingen van premier Kok en CDA-fractieleider (regel 8–10)
• Het is belangrijk dat ouders hun kinderen waarden en normen bijbrengen (regel 55–58)

per juist voorbeeld

Maximumscore 2
22 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• De gegevens zijn afkomstig van de politie; niet alle delicten van kinderen worden bij de
politie aangegeven.

• Het aantal aangehouden kinderen kan ook verband houden met het opsporingsbeleid van
de politie/justitie.

• Er kan gebruik gemaakt zijn van andere registratiemethoden.

per goed antwoord

Maximumscore 2
23 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• Kinderen onder de twaalf jaar kunnen niet vervolgd worden.
• Voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar geldt het jeugdstrafrecht.
• Deze jongeren staan voor de kinderrechter.
• De zitting bij de kinderrechter is niet openbaar.
• Voor jongeren gelden andere straffen en maatregelen.

per goed antwoord

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4
24 �� twee van de volgende:

– Bindingstheorie
voorbeeld van een goed antwoord:
Deze theorie zegt dat maatschappelijke bindingen remmend werken op crimineel gedrag.
Als jonge kinderen op het verkeerde pad gaan, kan dit liggen aan de slechte contacten
met ouders/weinig binding met school/geen lid van verenigingen.

– Aangeleerd-gedragtheorie
voorbeeld van een goed antwoord:
Jonge kinderen hebben hun deviant gedrag geleerd in gezin of op straat in groepen/of
hebben verkeerde dingen opgepikt via de media/tv/video.

– Socio-biologische theorie
voorbeeld van een goed antwoord:
Sommige kinderen zijn in aanleg agressief of hebben gedragsstoornissen die gedeeltelijk
erfelijk zijn (biologische factoren). Daarnaast kunnen sociale factoren een rol spelen
(slechte leefomstandigheden/armoede/werkloosheid ouders/minder kansen).

per goede uitleg 

���� Opgave 4 Allochtone jongeren

Maximumscore 4
25 �� Voorbeelden van positieverwerving zijn (twee van de volgende):

• achterstand in beheersing van de Nederlandse taal (tekst 7, regel 10– 17)
• gezagsprobleem in Marokkaanse gezinnen (tekst 7, regel 20– 30)
• betrekkelijk gering ’cultuurkapitaal’ in Marokkaanse gezinnen/geen kranten, geen boeken

(tekst 7, regel 32– 33)
• analfabetisme bij ouders (tekst 7, regel 31–32)
• onvermogen van ouders om hun kinderen te helpen (tekst 7, regel 33– 34);
• ouders hebben te weinig gezag om hun kinderen te stimuleren voor school (tekst 7,

regel 35– 37)

per goed antwoord

Voorbeelden van positietoewijzing zijn (twee van de volgende):
• Marokkaanse jongeren worden gediscrimineerd bij sollicitaties of bij het vinden van

woonruimte: Deze jongeren hebben last van vooroordelen (tekst 8, bijvoorbeeld
regel 3– 4; regel 18– 20).

• Marokkaanse jongeren worden gepest op school of werk (tekst 8, bijvoorbeeld regel 5);
• Er is sprake van stigmatisering door uitspraken in de media en van de politie/bestuurders

(tekst 8, regel 6– 9).
• Marokkaanse jongeren hebben last van negatieve beeldvorming (tekst 8, regel 21–23;

regel 25–29).

per goed antwoord

Maximumscore 2
26 �� Mensen worden ongelijk behandeld op basis van een groepskenmerk (Marokkaan-zijn)

dat in de betreffende situatie niet relevant is.

Antwoorden Deel-
scores

100016 CV32 9 Lees verder

2

1

1
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Maximumscore 3
27 �� Persoonlijk gevolg

Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):
• minder kans op werk
• geen/minder kans op woonruimte 
• je gekwetst voelen/je minderwaardig voelen 
• vermindering van de motivatie

per goed antwoord

Maatschappelijk gevolg
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• vergroten van sociale ongelijkheid/ontstaan van een etnische onderklasse
• het ontstaan van spanningen tussen bevolkingsgroepen

Maximumscore 1
28 �� de Grondwet (artikel 1)

(Het grondrecht dat stelt dat alle mensen die zich in Nedeland bevinden gelijkwaardig zijn
en niet mogen worden gediscrimineerd op grond van ras, sexe, godsdienst, overtuiging etc.)

Maximumscore 2
29 �� Onderwijs

Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):
• Onderwijsvoorrangsbeleid: scholen met allochtone leerlingen krijgen extra geld en middelen.
• Opstapprojecten/schakelklassen: via aangepast onderwijs wordt geprobeerd

achterstanden weg te werken.
• intercultureel onderwijs om kennis te nemen van verschillende culturen in de samenleving
• Onderwijs in eigen taal en cultuur biedt de mogelijkheid om de eigen culturele identiteit

te versterken/de kloof tussen thuis en schoolsituatie te verkleinen.
• Lesmethoden die beter rekening houden met de culturele achtergrond van allochtone

leerlingen.
• extra aandacht voor het leren van het Nederlands/aangepaste leermethoden Nederlands

Arbeid
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• Bedrijven verplichten allochtonen in dienst te nemen.
• Bedrijven hebben de plicht om te melden hoeveel allochtonen ze in dienst hebben.
• Positieve actie: overheid neemt met voorrang allochtonen aan.

Maximumscore 2
30 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• taalachterstand 
• onderwijsachterstand 
• onbekendheid met de Nederlandse samenleving 
• de verwachting om terug te gaan naar land van herkomst 
• huisvestingsproblemen

per goed antwoord

Maximumscore 2
31 �� • inter-generationele mobiliteit 

• De allochtonen van de tweede generatie zullen een betere positie hebben dan hun ouders

Antwoorden Deel-
scores

100016 CV32 10 Lees verder
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���� Opgave 5 Immigratie en emigratie

Maximumscore 2
32 �� A (twee van de volgende):

• Canada 
• Australië
• Nieuw-Zeeland

Indien twee landen juist
Indien één land juist

B economische reden

Maximumscore 2
33 �� voorbeeld van een goed antwoord:

Er kwam een einde aan de werving van buitenlandse werknemers (officieel in 1973)/
gastarbeiders (vanwege economische crisis).

Maximumscore 2
34 �� A Suriname 

B voorbeeld van een goed antwoord (één van de volgende):
• Ze hadden geen vertrouwen in een onafhankelijk Suriname.
• Er waren spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
• De economie in Suriname werd slechter.
• Ze konden zich tot de onafhankelijkheid vrij vestigen in (welvarend) Nederland.

Maximumscore 3
35 �� A Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• (jonge) Turken 
• (jonge) Marokkanen
• asielzoekers/vluchtelingen

per juist antwoord 

B één van de volgende:
• reden voor toelating van Turken of Marokkanen: recht op gezinsvorming of

gezinshereniging 
• reden voor toelating asielzoekers/vluchtelingen: humanitaire overweging/bedreiging van

vrijheid of leven/op grond van Verdrag van Genève kunnen asielzoekers de
vluchtelingenstatus krijgen

Antwoorden Deel-
scores

100016 CV32 11

1
0

1

1
1

1

1

Einde
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