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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 Justitie in de buurt

Maximumscore 2
1 �� Het is een voorbeeld van repressief beleid, omdat het doel is daders snel te kunnen

bestraffen/het gaat gedeeltelijk om strafrechtelijk optreden 

Het is ook een voorbeeld van preventief beleid, omdat 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• een netwerk van gezamenlijke organisaties moet proberen de wijk leefbaarder en veiliger
te maken.

• scholen en welzijnsinstellingen worden ingeschakeld om criminaliteit te voorkomen/de
leefsituatie van bewoners te verbeteren.

• snel straffen en taakstraffen opleggen een preventieve werking hebben.

Maximumscore 2
2 �� Een voorbeeld van een goed antwoord is:

• de veel voorkomende criminaliteit/jeugdcriminaliteit
• Er wordt gesproken over jongeren en het opleggen van taakstraffen en het uitvoeren van

HALT-projecten (regel 15–16). Taakstraffen en deelname aan HALT-projecten zijn
vooral bedoeld voor degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan delicten waarvan de
strafmaat laag is (zes maanden bij taakstraffen) zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal,
vandalisme, fietsendiefstal, zwartrijden, diefstal uit auto’s

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
3 �� • De taak is het beslissen of verdachten wel of niet worden vervolgd voor de gepleegde

strafbare feiten/het voor de rechter brengen van de verdachten. (Indien er niet vervolgd
wordt, dan is de beslissing seponeren of jeugdigen laten deelnemen aan het HALT-project.)

• De taak is het laten uitvoeren van opgelegde vonnissen. (Officier van Justitie kan in
bepaalde gevallen een taakstraf opleggen zonder tussenkomst van de rechter.)

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

• De reclassering is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een taakstraf.
• De reclassering geeft informatie aan Officier van Justitie en/of rechter over de verdachte.
• De reclassering ondersteunt mensen die met Justitie in aanraking zijn gekomen.

per juist antwoord

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

• het bieden van onderlinge hulp en steun
• de belangen behartigen van slachtoffers van delicten/pleiten voor schadevergoeding
• pleiten voor maatregelen om de veiligheid van burgers te vergroten

per juist antwoord

Maximumscore 2
6 �� Verdachten van misdrijven verschijnen in een zitting van de arrondissementsrechtbank 

Mensen die verdacht worden van overtredingen komen voor de kantonrechter

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

• Speciale preventie, omdat deze straf recidive wil voorkomen.
• Heropvoeding; er is sprake van dienstverlening en daarvan gaat een socialiserende

werking uit.
• het goed willen maken/genoegdoening voor het slachtoffer

per juist antwoord 

Maximumscore 2
8 �� Doel is om delinquente jeugdigen te corrigeren door ze een bepaalde dienstverlenende

taak te laten verrichten, zonder dat deze jongeren met Justitie in aanraking komen en op
die manier een strafblad krijgen.

Maximumscore 2
9 �� Een voorbeeld van een goed antwoord is:

• Aangeleerd gedragtheorie/sociale leertheorie: jongeren hebben elementaire sociale
vaardigheden niet geleerd in de opvoeding/ouders slagen er niet in hun kind goed op te
voeden.

• Via dit preventieproject leren jongeren nieuwe of andere vaardigheden waardoor
delinquent gedrag kan worden voorkomen.

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 2 Gasboringen in de Waddenzee

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

• Burgers vinden dat de overheid over dit vraagstuk een beslissing moet nemen/er wordt
overheidsbeleid nodig geacht.

• Het vraagstuk staat op de politieke agenda.
• Veel mensen vinden gasboringen onwenselijk./De samenleving is verdeeld en veel

mensen vinden dat het kabinet deze boringen niet moet toestaan.

per juist antwoord

Maximumscore 2
11 �� • beleidsbepaling of het nemen van besluiten

Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):
• Het kabinet gaat opnieuw in beraad (regel 22–23, regel 51).
• Het kabinet is met een compromis gekomen: alleen boren indien geen milieuschade

wordt toegebracht (regel 13–17).
• De Kamer gaat waarschijnlijk de beslissing nemen om boren in de Waddenzee niet toe te

staan. („Waarschijnlijk wordt de motie volgende dinsdag in stemming gebracht”;
regel 24–25.)

Maximumscore 3
12 �� Voorbeelden van omgevingsfactoren zijn:

• Behoud van de Waddenzee als natuurgebied/geen ernstige schade toebrengen aan het
grootste natuurgebied van Nederland; regel 38–43 (ecologische factor)

• Er zijn afspraken gemaakt met de NAM over het boren in de Waddenzee; regel 29–32./
Men vreest schadeclaims van de NAM; regel 26–29 (economische/juridische factor)

• Het is technisch mogelijk om zonder schade naar gas te boren./„Volgens de
oliemaatschappij zijn er bij boringen op het wad nog nooit negatieve gevolgen voor het
milieu geweest”; regel 53–56 (technologische factor)

Maximumscore 2
13 �� • controlerende taak

Voorbeeld van een goed antwoord is:
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het indienen van een motie
of

• medewetgevende taak
Voorbeeld van een goed antwoord is:
De Tweede Kamer wil de vergunningen/regels over boren in de Waddenzee veranderen

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

• Kamerleden kunnen lobbyen bij eigen ministers in het kabinet om deze bewindslieden te
overtuigen.

• Via de massamedia kunnen Kamerleden het kabinetsvoorstel bekritiseren of steunen.
• Kamerleden kunnen via de eigen politieke partij druk uitoefenen op de eigen minister(s).

per juist antwoord

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
15 �� Een voorbeeld van een goed antwoord is:

• De VVD wil niet te veel overheidsbemoeienis met de economie en het bedrijfsleven./De
VVD wil niet te veel overheidsregels op bijvoorbeeld milieugebied; deze belemmeren het
functioneren van een vrije markteconomie./De VVD is eerder geneigd economische
belangen te laten prevaleren boven ecologische waarden

• De PvdA richt zich op een overheid die zich inzet voor een duurzame samenleving/
milieubehoud./De PvdA stelt eerder dan de VVD ecologische waarden boven
economische waarden

Maximumscore 4
16 �� A

voorbeelden van machtsbronnen van Greenpeace (twee van de volgende):
• een groot aantal donateurs
• deskundigheid
• een kern van ervaren actievoerders
• ontvankelijkheid bij de media
• welwillendheid bij het publiek/de publieke opinie

Indien één machtsbron van Greenpeace goed 

voorbeelden van machtsbronnen van de NAM (twee van de volgende):
• deskundigheid/onderzoeksresultaten
• financiële middelen
• een netwerk van relaties (in de politiek en andere belangenorganisaties)
• gemaakte afspraken of overeenkomsten (moeten worden nagekomen, zo niet, dan

schadevergoeding)

Indien één machtsbron van de NAM goed 

B
voorbeelden van hoe de politieke besluitvorming door Greenpeace beïnvloed kan worden
(één van de volgende):

• lobbyen bij politici of ambtenaren
• door het voeren van acties de publieke opinie/de politici beïnvloeden
• zorgen dat de media veel aandacht besteden aan hun wensen

voorbeelden van hoe de politieke besluitvorming door de NAM beïnvloed kan worden
(één van de volgende):

• lobbyen bij politici of ambtenaren
• kabinet en Kamer confronteren met onderzoeksresultaten
• via advertenties/publicaties in de media het standpunt van de NAM naar voren brengen
• zich beroepen op gemaakte afspraken

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 3 De multiculturele stad

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

– Het vraagstuk van de sociale ongelijkheid/veel minderheden/allochtone groepen bevinden
zich in een maatschappelijke achterstandssituatie
voorbeeld van een goed citaat:

• Professor Veenman constateert dat alle burgers nog niet op voet van gelijkheid worden
behandeld (regel 36–39)

– Het vraagstuk van maatschappelijke integratie 
voorbeeld van een goed citaat:

• Professor Veenman constateert dat er eerder sprake is van separatie dan van integratie
(regel 40–42)

– Het vraagstuk van discriminatie of het vraagstuk hoe de verschillende groepen en
culturen met elkaar omgaan

• citaat: ’’Bewuste en onbewuste discriminatie …’’/discriminatie door werkgevers
(regel 59–62)

ook goed:
– Het vraagstuk van veiligheid en criminaliteit
• citaat: drugshandel in bepaalde wijken (regel 105–112)

Maximumscore 4
18 �� – De eerste betekenis van het begrip slaat op de feitelijke situatie in de stad Rotterdam

namelijk dat verschillende etnische groepen in één stad leven
Voorbeelden van een goede verwijzing naar de tekst zijn (één van de volgende):

• In de tekst wordt gesproken over multi-etnisch Rotterdam (regel 6–9).
• In de tekst staat dat ruim 40% van de bevolking van Rotterdam uit allochtonen bestaat

en dat sommige wijken voor 70% uit allochtonen bestaan (regel 33–35).

– De tweede betekenis geeft een norm of een wenselijk geachte situatie weer: daarin gaat
het om een samenleving waarin de verschillende etnische groepen gelijke kansen hebben
op sociale en economische posities en uiting kunnen geven aan hun culturele identiteit
Voorbeelden van een goede verwijzing naar de tekst zijn (één van de volgende):

• Rotterdam is nog geen multiculturele stad waarin ’alle burgers op voet van gelijkheid
behandeld worden en burgers met cultuurverschillen uit de voeten kunnen’ (regel 36–39).

• Veenman constateert dat er nog geen sprake is van integratie (regel 40–42).

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
19 �� A Politiek-juridische benaderingswijze

(Hierbij gaat het om vragen over het beleid/de rol van de overheid en de regelgeving.)
Voorbeelden van een goed antwoord zijn (één van de volgende):

• De gemeente heeft Veenman verzocht een studie te maken over de problemen in de
multiculturele stad (regel 27–29).

• Veenman heeft voor de gemeente drie scenario’s uitgewerkt (regel 29–32, 130–132). Het
gemeentebestuur kan daarmee zijn minderhedenbeleid bepalen.

• Veenman heeft wethouder H. Meijer (minderheden) zijn boek aangeboden (113–115).
• Veenman pleit voor bepaalde maatregelen („veel meer (politie)actie …”), (115–119).

B Sociaal-culturele benaderingswijze:
(Onder deze benaderingswijze vallen aspecten als bijvoorbeeld de visie die men heeft op
mens en maatschappij, de waarden en normen, de cultuur van groepen, vooroordelen en
discriminatie.)
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• Volgens sommigen kun je alleen via het zuilenmodel emanciperen (regel 69–70).
• Veenman zegt dat hij een genuanceerde visie wil geven over allochtonen/de

multiculturele samenleving (regel 45–46).
• „Allochtonen zijn in de beeldvorming óf boeven óf wonderboys” (regel 46–47).
• „De sterke binding met het herkomstland …” (regel 72–74).
• „… dat duurzame maatschappelijke achterstand sommige allochtone jongeren drijft naar

nationalisme en religieus fundamentalisme” (regel 132–137).

Maximumscore 4
20 �� positieverwerving

Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):
• Er is sprake van groepsvorming/allochtonen participeren vooral in eigen netwerken

(regel 64–67).
• Allochtonen zijn sterk gericht op het land van herkomst (regel 72–74, 81–89).
• Men sticht op jonge leeftijd een gezin waardoor men kansen mist (regel 96–99).
• Bepaalde groepen allochtonen houden zich bezig met criminele activiteiten

(regel 105–109).
• Allochtone ouders zien niet toe op het spijbelen van hun kinderen (regel 121–124).
• Er zijn ouders die hun kinderen voor een aantal jaren naar Turkije of Marokko sturen

(regel 124–129).

per juist antwoord

positietoewijzing
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• Beeldvorming over allochtonen is eenzijdig of deels negatief (regel 46–49).
• Bewuste en onbewuste discriminatie door werkgevers (regel 59–62).
• Autochtone ’poortwachters’ bepalen de kansen van de allochtonen (regel 90–95).
• Er ontstaan ’Amerikaanse toestanden’, bijvoorbeeld Oude Noorden (regel 105–108).
• Scholen moeten worden ingeschakeld om spijbelen tegen te gaan (regel 120–121).

per juist antwoord

Antwoorden Deel-
scores

100020 CV32 8 Lees verder

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 2
21 �� Ja 

Voorbeeld van een goed antwoord is:
Door bijvoorbeeld eigen scholen, vakbonden/omroeporganisaties en culturele en vrije-
tijdsverenigingen op te richten, versterken ze hun eigen identiteit waardoor hun
maatschappelijke kansen kunnen toenemen.

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

• Door het oprichten van eigen scholen en maatschappelijke organisaties versterken ze het
isolement waarin ze al verkeren.

• Het oprichten van eigen scholen en organisaties belemmert de integratie in de Nederlandse
samenleving.

• Het zou leiden tot een zuil van elke allochtone groepering. Elke zuil heeft niet de invloed
die de vroegere Nederlandse zuilen hadden (gezien de heel andere tijd en de geheel
andere omgeving).

Maximumscore 4
22 �� • Socialisator de ouders: de tweede generatie leert van de ouders de gehechtheid aan het

herkomstland (een waarde). Deze binding met het land van herkomst belemmert de
oriëntatie op Nederland/versterkt de separatie

• Socialisator de televisie: in allochtone gezinnen kijkt men veel naar tv-zenders van het
herkomstland. Via de televisie neemt de tweede generatie mede de cultuur van het
herkomstland over/wordt de band met land van herkomst via de televisie versterkt.
Deze binding met het land van herkomst belemmert volgens Veenman de oriëntatie op
Nederland/versterkt de separatie. Het belemmert daardoor de kansen op integratie/betere
kansen op werk en inkomen

Maximumscore 4
23 �� Een voorbeeld van een goed antwoord is:

De school of het arbeidsbureau of de personeelsfunctionaris vertegenwoordigt/gaat uit
van de waarden en normen, gebruiken, regels, omgangsvormen, en dergelijke, die
kenmerkend/vertrouwd zijn voor de meerderheid van de autochtone bevolking. Dit is de
dominante cultuur.
Allochtonen die niet vertrouwd zijn met waarden, normen en gebruiken van de
dominante cultuur kunnen daardoor achtergesteld worden. Bijvoorbeeld allochtonen zijn
niet vertrouwd met sollicitatieregels waarvan personeelsfunctionarissen uitgaan. Bij een
sollicitatie wordt daardoor de kans op werk kleiner.

Maximumscore 4
24 �� A 

• de Indische Nederlanders
• de Molukkers

B
• Ten aanzien van de Indische Nederlanders was er geen expliciet beleid van de overheid.

De gedachte was dat deze groep makkelijk zijn plek zou vinden in de Nederlandse
samenleving. De gedachte was dat deze groep permanent in Nederland zou blijven

• Ten aanzien van de Molukkers was het beleid van de overheid gericht op het zorgen voor
(tijdelijke) huisvesting/er werd niet gestreefd naar integratie; de verwachting was (zowel bij
de Molukkers als bij de overheid) dat deze groep maar tijdelijk zou blijven in Nederland

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
25 �� A De overheid voerde een wervingsbeleid om niet-Nederlanders naar Nederland te halen./

Zij aanvaardde dat werkgevers om economische redenen zogenoemde gastarbeiders
wierven uit de landen rondom de Middellandse Zee./De overheid voerde geen beleid voor
opvang of integratie van de migranten
B De Nederlandse economie had behoefte aan (laaggeschoolde) werknemers. De overheid
ging ervan uit dat de verschillende groepen allochtonen (Turken, Marokkanen,
Spanjaarden, Italianen etc.) hier maar tijdelijk zouden verblijven

���� Opgave 4 Functies van politieke partijen

Maximumscore 4
26 �� – gaan stemmen/meedoen aan verkiezingscampagne (electorale participatie)

Voorbeelden van verwijzingen naar de teksten zijn (één van de volgende):
• In tekst 5 wordt gesproken over kiezers die de grootte van de partijen in het parlement

bepalen (regel 19–20).
• In tekst 6 wordt gesproken over verkiezingen en over 45% opkomst van de kiezers

(regel 25–31).

– onder andere lidmaatschap van belangengroepen/politieke partijen (conventionele
participatie/individuele participatie)
Voorbeelden van verwijzingen naar de teksten zijn (één van de volgende):

• Diverse belangengroepen zien hun ledenaantallen stijgen (tekst 5, regel 29–30).
• In tekst 6 wordt gesproken over ledenaantallen van politieke partijen en het verlies aan

leden van politieke partijen (regel 1–11).

Maximumscore 2
27 �� – Communicatiefunctie 

• er wordt minder dan daarvoor een brug geslagen tussen burger en overheid (regel 14–16).
– Participatiefunctie
• het lukt de politieke partijen minder goed dan vroeger om burgers te interesseren voor de

activiteiten van politieke partijen/steeds minder burgers worden lid (regel 25–26).

Indien functie en uitleg goed

Maximumscore 2
28 �� Het verschil is dat belangenorganisaties allereerst opkomen voor de belangen van bepaalde

groeperingen en dat politieke partijen meestal een meer omvattende visie hebben over de
inrichting van de samenleving./Het verschil dat politieke partijen vaak verschillende
belangen tegen elkaar moeten afwegen. (Volgens veel mensen richten politieke partijen
zich steeds meer op de behartiging van specifieke belangen van groepen burgers, regel 6–9.)

Maximumscore 2
29 �� Voorbeelden van een goed antwoord zijn (één van de volgende):

• CDA, D66, PvdA en VVD situeren zich meer in het politieke midden (omdat daar de
meeste kiezers zitten), terwijl partijen als SP, GroenLinks en de ChristenUnie zich aan de
linker- respectievelijk rechterkant bevinden van het politieke spectrum en mede daardoor
een sterkere identiteit hebben.

• CDA, D66, PvdA en VVD dragen vaak regeringsverantwoordelijkheid. Dat geldt niet voor
partijen als SP, GroenLinks en de ChristenUnie. Zij hoeven daarom geen compromissen te
sluiten. Hun uitgangspunten blijven goed herkenbaar.

Antwoorden Deel-
scores

100020 CV32 10 Lees verder
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Maximumscore 2
30 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

– individualisering of emancipatie
toelichting

• Mensen gaan zich ten opzichte van de directe omgeving onafhankelijker gedragen./
Mensen richten zich meer op het behartigen van hun eigen belangen./Mensen bepalen
zelf waar ze lid van zijn of aan mee willen doen

– meer welvaart
toelichting

• Het gaat de burgers goed; men voelt geen noodzaak om lid te worden

– meer opleiding
toelichting

• De burgers zijn mondiger geworden./Ze regelen meer zelf hun zaken

– democratisering van de samenleving/toenemend belang van belangengroepen
toelichting

• Het is niet nodig om lid te worden van een politieke partij, omdat er voldoende andere
manieren zijn om invloed uit te oefenen of om voor je belangen op te komen
of 

• Je kunt sneller iets bereiken door middel van pressiegroepen of het inschakelen van de
media dan via participatie in politieke partijen

���� Opgave 5 Statistieken over criminaliteit

Maximumscore 2
31 �� Voorbeeld van een goed antwoord is:

Deze jongeren hebben zulke ernstige delicten begaan dat ze volgens het
volwassenenstrafrecht zijn bestraft. Dit strafrecht maakt zwaardere straffen mogelijk dan
het jeugdstrafrecht (dat alleen tuchtschool voor een half jaar kent).

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

• verschillen in socialisatie tussen jongens en meisjes
• biologische verschillen tussen jongens/mannen en meisjes/vrouwen
• Jongens zijn meer gevoelig voor groepsdruk dan meisjes./Zij willen meer status dan meisjes.

per juist antwoord

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

• Als je de totale percentages slachtoffers per soort delict bekijkt, dan zijn meer mannen
slachtoffer van delicten dan vrouwen. Op grond van dit feit is er geen reden voor
vrouwen om zich angstiger te voelen dan mannen.

• Voor bepaalde delicten zoals seksuele delicten is er een goede reden waarom vrouwen zich
onveilig voelen. Van seksuele delicten zijn vooral vrouwen het slachtoffer en het delict heeft
grote (immateriële) gevolgen voor het slachtoffer.

• Vrouwen zijn meer het slachtoffer van kwaadwillige telefoontjes dan mannen. Dit vergroot
de onveiligheidsgevoelens van vrouwen.

• De verschillen in type slachtofferschap tussen mannen en vrouwen doen er weinig toe;
vrouwen kunnen namelijk de gevolgen van delicten als veel ernstiger ervaren dan mannen.
De tabel laat zien dat toch ruim 23% van de vrouwen het slachtoffer is van delicten.

per juist antwoord

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
34 �� A enquête gehouden onder mogelijke slachtoffers van delicten/representatieve

steekproef onder burgers
B ook niet-aangegeven misdrijven komen boven tafel
C voor bepaalde delicten zijn geen aanwijsbare slachtoffers (zoals bijvoorbeeld
vernielingen van de openbare ruimte of bedrijven)

Maximumscore 2
35 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn:

• Er is minder sociale controle/minder sociale cohesie
• In steden wonen meer kansarme groepen/zijn er meer sociale problemen/grotere sociale

ongelijkheid

Antwoorden Deel-
scores
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